
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 16 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 24 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 34 присъства Валентин Ангелов - 
директор на дирекция „Вътрешен одит“. 

При обсъжданията по точки 39 и 41 присъства Инга Динова - гл. 
експерт - икономист в АВСС. 
 
 

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“ със 79 367 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 79 367 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. 

 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr16-t1-pril1.pdf
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 
г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 
19 980 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 2 400 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 17 580 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

19 980 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 19 400 

лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 580 

лв. 
 
 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд София-град 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 Върховен административен съд за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 19 658 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 19 658 лв. 

 
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд 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 за периода от м. януари до м. април включително. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr16-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr16-t2-pril1.pdf
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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 4 080 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 080 лв. 

 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разликата в 
работната заплата на командирован съдия. 

 
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 Административен съд гр. Хасково за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 528 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 528 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат.  

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за 
участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен 

съд гр. Хасково за 2019 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на 
разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии. 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 338 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Хасково с 338 

лв. 
 

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

Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на 
извършени разходи на командировани магистрати, взели участие в работни 
срещи. 
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. 
Варна за 2019 г. с 284 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване 
на извършени разходи на командировани магистрати, взели участие в работна 
среща във връзка с НСММСНДРБ и във връзка с участие на първа работна 
среща на група, създадена с решение на Съдийската колегия на ВСС по 
протокол № 6/19.02.2019 г., т. 24, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 284 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с 284 

лв. 
  

 
8. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 

поощряване на Катя Пейкова Антонова – прокурор във Върховна касационна 
прокуратура. 
 

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 Катя Пейкова Антонова – прокурор във Върховна касационна 
прокуратура, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 23 от 
протокол № 12/17.04.2019 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. 

  
 

9. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 
поощряване на Антони Кирилов Лаков – прокурор във Върховна касационна 
прокуратура. 
 

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 Антони Кирилов Лаков – прокурор във Върховна касационна 
прокуратура, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 21 от 
протокол № 12/17.04.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет. 
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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. 

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

Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за преглед и 
изработка на очила. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Горна Оряховица да поднови искането си за корекция на бюджета за 2019 г. по 
§ 10-00 „Издръжка“ за преглед и изработка на очила, след анализ на 
изпълнението на бюджета за деветмесечието. 

 
 

11. ОТНОСНО: Жалба от Донка Иванова Паралеева, на длъжност 
районен съдия в Районен съд гр. Пирдоп срещу решение на ВСС по т. 27 от 
протокол № 7 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 28.03.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение жалбата от Донка Иванова Паралеева, на 

длъжност районен съдия в Районен съд гр. Пирдоп срещу решение на ВСС по 
т. 27 от протокол № 7 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 
28.03.2019 г. 

 
 

12. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. 
Смолян за увеличаване на ползваните терминални устройства ПОС с 1 брой. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Смолян да увеличи с един брой 

ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на сметката за чужди 
средства. 

 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районен съд гр. Смолян, във връзка с искането им за увеличаване на 
терминалните устройства ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 
02/31.03.2016 г. на Министерство на финансите. 

 
 

13. ОТНОСНО: Командироване на членове на ВСС, магистрати и 
съдебни служители в Република Италия и в Португалска Република във 
връзка с изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на 
съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на 
Единна информационна система на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на 
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модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и 
прокуратури“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в 
работно посещение в Република Италия във връзка с изпълнение на проект 
„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 
съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система 
на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на 
съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, за периода 02 - 06 
юни 2019 г.: 

- Гергана Найденова Мутафова - член на ВСС, представител на 
Прокурорска колегия и ръководител на проекта; 

- Боряна Ангелова Димитрова – член на ВСС, представител на 
Съдийска колегия и на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна 
статистика“, Координатор „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи 
анализи“ на проекта; 

- Красимир Петков Шекерджиев - член на ВСС, представител на 
Съдийска колегия и на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна 
статистика“, Координатор Координатор „Участие на представители на 
съдилищата в процеса по оптимизиране на съдебната карта“ на проекта; 

- Миглена Тенева Тянкова – административен ръководител, 
председател на Окръжен съд – Хасково, и експертен участник в реализацията 
на дейността; 

- Асен Тотев Радев – административен ръководител, председател на 
Районен съд – Бургас, и експертен участник в реализацията на дейността; 

- Николай Иванов Георгиев – завеждат отдел 05 „Аналитичен“ във 
Върховна касационна прокуратура и експертен участник в реализацията на 
дейността; 

- Чавдар Петров Грошев - административен ръководител, районен 
прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, и експертен участник в 
реализацията на дейността; 

- Николай Найденов Найденов – директор на дирекция „Правна“ в 
администрацията на ВСС и координатор на проекта. 

2 ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в 
работно посещение в Португалска Република във връзка с изпълнение на 
проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на 
българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна 
информационна система на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на модел 
за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, 
за периода 18 - 22 юни 2019 г.: 

- Гергана Найденова Мутафова - член на ВСС, представител на 
Прокурорска колегия и Ръководител на проекта; 

- Боряна Ангелова Димитрова – член на ВСС, представител на 
Съдийска колегия и Координатор „Оптимизиране на съдебната карта и 
съпътстващи анализи“ на проекта; 

- Красимир Петков Шекерджиев - член на ВСС, представител на 
Съдийска колегия и Координатор „Участие на представители на съдилищата в 
процеса по оптимизиране на съдебната карта“ на проекта; 
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- Иван Георгиев Калибацев – административен ръководител, 
председател на Районен съд - Пловдив, и експертен участник в реализацията 
на дейността; 

- Галатея Петрова Ханджиева-Милева – административен 
ръководител, председател на Окръжен съд - Добрич, и експертен участник в 
реализацията на дейността; 

- Любомир Георгиев Петров - административен ръководител, 
апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, и експертен 
участник в реализацията на дейността; 

- Ваня Ненкова Цокова - административен ръководител, районен 
прокурор на Районна прокуратура - Видин, и експертен участник в 
реализацията на дейността; 

- Емилия Димитрова Петкова – главен експерт в дирекция 
„Информационни технологии и съдебна статистика“ в администрацията на 
ВСС и технически сътрудник на проекта. 

3. Разходите за осъществяване на командировките по т. 1 и т. 2 за 
пътни, хотелско настаняване, дневни, вътрешен транспорт в страната на 
посещение, вътрешен транспорт в България за участниците, живущи извън гр. 
София (вкл. хотелско настаняване преди и след полета в гр. София, при 
необходимост), превод, дневни пари за дните на пътуване и посещение 
съгласно действащото законодателството са за сметка на бюджета на проект 
„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 
съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система 
на съдилищата“ и ще бъдат отчетени от избрания изпълнител „Глобал 
Адвайзърс“ АД за изпълнение на дейност 1.2 „Организиране на две посещения 
за обмен на добри практики“ по договор № ВСС-1212/31.01.2019 г., сключен 
между ВСС и „Глобал Адвайзърс“ АД. 

4. Разходите за медицински застраховки на командированите лица са 
за сметка на Висшия съдебен съвет. 

 
 

14. ОТНОСНО: Информация от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Търговище относно възстановени средства по бюджета на 
съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение предоставената информация от Окръжен съд 
гр. Търговище относно възстановени средства по бюджета на съда от другите 
ползватели на сградата, за извършен ремонт на покрива през 2018 г. 

 
 

15. 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 : 
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ОДОБРЯВА План за действие за изпълнение на Комуникационната 
стратегия на съдебната власт 2014-2020 от Висшия съдебен съвет през 2019 
г.  
 

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

 
17. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.03.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

власт към 31.03.2019 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 31.03.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
компютърни конфигурации и 1 брой сървър нисък клас. 

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Районен съд гр. Карнобат за 2019 г., на обща стойност …., от които: …. за 
закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и …. за закупуване на 1 брой 
сървър нисък клас, 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. 
Карнобат с …. 

 
 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS за 
сървъри. 

 Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 



 

 

 

9 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Царево за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 3 броя UPS за сървъри, както следва: 

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

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

 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 25 броя 
принтери. 

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 25 броя принтери на стойност …., както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пазарджик със 
….. 

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
принтери висок клас. 

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 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. 

Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 
броя принтери висок клас, както следва: 

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

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

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя скенери. 

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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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 4 броя 
скенери, 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 …. 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
скенери. 

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Районен съд гр. Нова Загора за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя скенери, 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. 
Нова Загора с …. 

 
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер. 

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Районен съд гр. Добрич за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой скенер, 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. 
Добрич с …. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мрежово 
устройство за съхранение на данни. 

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 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. Петрич за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой мрежово устройство за съхранение на данни, както 
следва: 

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

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

 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
управляеми 24 портови комутатори и SFP модули към тях. 

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 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 Районен съд гр. 

Левски за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
управляеми 24 портови комутатори и SFP модули към тях, както следва: 

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

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

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

Извлечение от протокол № 9/11.04.2019 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 Районен съд гр. 

Козлодуй за 2019 г. с цел осигуряване на средства за въвеждане на програмен 
продукт „NForce“ и модул „JES API“ към ПП „JES“, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Козлодуй със …. 
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28. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване 
на 6 броя климатици за работни помещения. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОТЛАГА вземането на решение. 
2. Да се изиска допълнителна информация от и.ф. административен 

ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица във връзка с твърдените 
обстоятелства в искането за дефектиране на налични климатици в сградата на 
съда. 

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

и Районен съд гр. Поморие за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой климатик, както следва: 

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

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

 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Димитровград 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: 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за корекция по бюджета на 

Районен съд гр. Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на копирна машина. 

Мотив: 
Наличната техника е в състояние да осигури дейността на съда. 
 

 
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Несебър за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинети. 
 

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 за 2019 г. на Районен 
съд гр. Несебър по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за офис обзавеждане 
на работни помещения на магистрати и новоназначени съдебни служители. 

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

Разни. 
 
34. ОТНОСНО: Актуализиране на възнагражденията за длъжностите 

„ръководител на вътрешния одит – директор“, „държавен вътрешен одитор“ и 
„главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС. 

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

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ИЗПРАЩА преписката на главния секретар на ВСС за запознаване.  
2. ИЗИСКВА официални становища от главния секретар на ВСС и 

дирекция „Бюджет и финанси“. 
3. ОТЛАГА вземането на решение до представяне на същите. 
 

 
35. ОТНОСНО: Сключване на споразумение за съвместно възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Пристрояване към Съдебна палата на 4 и 5 
етаж за обособяване на Административен съд гр. Силистра и Областно звено 
„Изпълнение на наказанията“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на дирекция „Правна“ 

изготвянето на споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка 
с предмет „Пристрояване към Съдебна палата на 4 и 5 етаж за обособяване 
на Административен съд гр. Силистра и Областно звено „Изпълнение на 
наказанията“. 
 
 

36. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Административен 
съд гр. Благоевград за безвъзмездно предоставяне на 16 броя компютърни 
конфигурации на СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ гр. Благоевград и ПМГ 
„Акад. Сергей Корольов“ гр. Благоевград. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост, Административен съд гр. Благоевград да предостави 
безвъзмездно 8 /осем/ броя компютърни конфигурации на СУИЧЕ „Свети 
Климент Охридски“ гр. Благоевград и 8 /осем/ броя компютърни конфигурации 
на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ гр. Благоевград, по приложения списък. 
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37. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните 
командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите 
на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния 
прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на 
правосъдието за I - во тримесечие на 2019 г.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия 

съдебен съвет за I - во тримесечие на 2019 г.  
2. Одобрява разходите за командировки на председателя на 

Върховния касационен съд за I - во тримесечие на 2019 г.  
3. Одобрява разходите за командировки на председателя на 

Върховния административен съд за I - во тримесечие на 2019 г.  
4. Одобрява разходите за командировки на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за I - во тримесечие на 2019 г.  
5. Одобрява разходите за командировки на директора на 

Националния институт на правосъдието за I - во тримесечие на 2019 г.  
6. Приема за сведение информацията на главния прокурор на 

Република България от която е видно, че не са му изплащани средства за 
командировки за I - во тримесечие на 2019 г.  

7. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия 
съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности 
по европейски и международни програми от която е видно, че не са им 
изплащани средства за командировки за I - во тримесечие на 2019 г.  

 
 

38. ОТНОСНО: Бракуване на два служебни автомобила на Висш 
съдебен съвет с изтекла експлоатационна годност. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да предприеме действия за 

бракуване на два служебни автомобила, собственост на ВСС, поради 
отпаднала необходимост и изтекла експлоатационна годност, както следва: 

- лек автомобил „Пежо“, модел „406“ с рег. № С 8715 МА; 
- лек автомобил „Фолксваген пасат“ с рег. № СА 5849 ВР. 
 
 
39. ОТНОСНО: Разпределяне на служебни автомобили с отпаднала 

необходимост между органите на съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за запознаване представената справка на автопарка на 

съдилищата към 31.03.2019 г.  
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2. ОТЛАГА вземането на решение до приемане на Правила за 
разпределяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост между 
органите на съдебната власт. 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
40. ОТНОСНО: Възложените на Националната агенция по приходите 

изпълнителни листове по актове издадени от органите на съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОДОБРЯВА проект на писмо до председателите на съдилищата 

относно възложените на Националната агенция по приходите изпълнителни 
листове по актове издадени от органите на съдебната власт. 

  
 
41. ОТНОСНО: Създаване на длъжност „сътрудник по управление на 

проекти“ в администрацията на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на Евгения Кънева – 

началник отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ да извърши 
проучване на начина на определяне и изплащане на трудовите 
възнаграждения, съответно възнагражденията за ранг, за длъжността 
„сътрудник по управление на проекти“ в администрацията на Министерския 
съвет и на министерствата, както и на условията и реда за финансиране на 
възнагражденията на служителите от средствата, свързани с организацията и 
управление на проектите по Оперативна програма „Добро управление“. 

 
 

42. 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. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 
31.03.2019 г. 
 

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

Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни 
конфигурации и 1 брой сървър нисък клас. 

 
2.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Царево за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS за сървъри. 
 
2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 25 броя принтери. 
 
2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери 
висок клас. 

 
2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Видин за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя скенери. 
 
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
 
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер. 
 
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Петрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мрежово 
устройство за съхранение на данни. 

 
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Левски за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя управляеми 24 
портови комутатори и SFP модули към тях. 

 
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт 
„NForce“ и модул „JES API“ към ПП „JES“. 
 

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик. 
 

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Несебър за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинети. 

 
„Не дава съгласие“ 
 
2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

4. Разни. 
 

4.1. Предложение на председателя на Административен съд гр. 
Благоевград за безвъзмездно предоставяне на 16 броя компютърни 
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конфигурации на СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ гр. Благоевград и ПМГ 
„Акад. Сергей Корольов“ гр. Благоевград. 

 
4.2. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни 

пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на 
Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I - 
во тримесечие на 2019 г.  

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 


