
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 17 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 8 май 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА ЩИ: няма 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник 
отдел „Бюджетно финансиране” и изпълняваща правомощията на директор 
дирекция „Бюджет и финанси“ /заповед №3561/18.03.2019 г./, 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“ със 101 854 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 101 854 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:  Корекция по бюджета за дейността на учебните и 

почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2019 г., в рамките 
на утвърдения бюджет 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/pr17-t1-pril1.pdf
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1. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебната и почивна 
дейност на Прокуратура на Република България за 2019 г., в рамките на 
общия бюджет, както следва: 

1.1. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с 420 000 лв.  
 
 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС за поощряване 

на съдия Капка Василева Костова.  
 

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 

касационен 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 Капка Василева Костова – съдия във Върховен касационен съд, съгласно  
решение по т. 15 от протокол № 14/23.04.2019 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. 

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

на съдия Красимир Ламбрев Бамбов.  
 

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. 

Кюстендил 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 Красимир Ламбрев Бамбов, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 17 от протокол № 14/23.04.2019 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. 

 
 
5. ОТНОСНО: Искане за становище по повод на писмо от 

административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за 
трансформиране на една щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в една щ.бр. 
за длъжност „съдебен помощник“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА трансформирането на 1 /една/ щ.бр. за длъжност 
„съдебен секретар“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ по щата 
на Окръжен съд гр. Смолян, считано от 01.05.2019 г. 

2. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
на Окръжен съд гр. Смолян трансформирането на щатната бройка е 
финансово обезпечено. 

3. Изпраща настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийска колегия на ВСС. 

 
 
6. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 

Районен съд -  Русе за предоговаряне на преференциален годишен лихвен 
процент с обслужващата банка.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен 

съд гр. Русе за предоговаряне на преференциален годишен лихвен процент с 
обслужващата банка.   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

градски съд за одобряване на разход по код 90. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски 

градски съд в размер на …. за възстановяване на държавна такса, във връзка 
с отпаднала необходимост от завеждане на дело. 

 
 
8. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, заложени в 
Инвестиционната  програма на Висшия съдебен съвет за 2019 г., към 
31.03.2019 г. 

Извлечение от протокол № 13/24.04.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА” от Инвестиционната програма на ВСС към 31.03.2019 г. 

 
 
9. ОТНОСНО: Писмо от г-жа Моник ван дер Гос – директор на 

Секретариата на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ с 
предложение до Висшия съдебен съвет за организиране на съвместна среща 
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на проектните екипи на ЕМСС за следващата година в България в периода 
16 – 20 септември 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на съвместна среща на проектните 

екипи на ЕМСС за 2019-2020 г. в България в периода 19-20 септември 2019 г. 
 
    
10. ОТНОСНО: Командироване на Иво Вътев – съдия в Софийски 

районен съд, като командирован национален експерт в Европейската служба 
за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия (ЕК) за първоначален 
период от две години, считано от 16 юни 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирован Иво Вътев – съдия в 

Софийски районен съд, като командирован национален експерт в 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия 
за първоначален период от 2 години, считано от 16 юни 2019 г. в гр. Брюксел, 
Белгия, като запазва за периода на командироване правото си да получава 
полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност 
като съдия. 

2. Разходите за медицинска застраховка за целия период на 
командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

3. Пътните разходи, свързани с встъпването му в длъжност и с 
приключване на служебните му задължения от мястото на произход до 
мястото на командироване и обратно, както и разходите за дневни и месечни 
надбавки за издръжка, са за сметка на Европейската комисия. 

 
   
11. ОТНОСНО: Командироване на Мариета Неделчева – заместник-

председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по 
въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и 
геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, 
за участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно 
преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни 
престъпления, която ще се проведе на 22-23 май 2019 г. в гр. Хага, Кралство 
Нидерландия.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Мариета Неделчева – 

заместник-председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка 
по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления 
и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, 
за участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно 
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преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни 
престъпления, за периода 21-23 май 2019 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.  

2. Разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на 
срещата. 

3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 3 дни и разходите за 
медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

Забележка: 
Организаторите възстановяват пътни разходи в размер до … за 

един представител на Мрежата от държава членка на ЕС при представяне 
на съответните формуляри за възстановяване в срок до 30 юни 2019 г. 

  
 

12. ОТНОСНО: Командироване на представител на Администрацията 
на Висшия съдебен съвет за участие в Конференция за електронно 
правосъдие, организирана от Румънското председателство на Съвета на 
Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, която ще се 
проведе в периода 20-21 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие в Конференция за електронно 

правосъдие „Електронно правосъдие – предизвикателства и възможности в 
дигиталната ера“, организирана от Румънското председателство на Съвета на 
Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, за периода 19-
21 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния, да бъде командировано следното 
лице: 

1.1. Георги Бошнаков – главен експерт в дирекция „Информационни 
технологии и съдебна статистика“ в АВСС. 

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

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

  
 
13. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия „Бюджет и финанси“ 

към Пленума на ВСС за 2018 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси“ към 

Пленума на ВСС за 2018 г. 
2. ИЗПРАЩА Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси“ 

към Пленума на ВСС за 2018 г. на Комисия по правни и институционални 
въпроси, с оглед изготвянето на проект на годишен доклад за дейността на 
Висшия съдебен съвет за 2018 г.  
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II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта 
на дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
14. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

във връзка с писмо вх. № ВСС-4501/02.05.2019 г. на министъра на финансите. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

на основание чл. 110, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с 
писмо с вх. № ВСС - 4501/02.05.2019 г. от министъра на финансите, както 
следва: 

 

1.1 УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С:  …. 
В т.ч 
по показатели и подпоказатели, както следва: 
Трансфери между бюджети                                                             …. 
Трансфери от МТСП  
по програми за осигуряване на заетост                                      ….      

 
    1.2 УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С:                                      …. 
    В т.ч 
    по показатели и подпоказатели, както следва: 
    Текущи разходи                                                                             …. 
     Персонал                                                                                       …. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания на персонала” с …. 

Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на 
Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на 
…., съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 03-00-338/25.04.2019 
г. /вх. №  ВСС-4501 от 02.05.2019 г./ 

 
 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за текущ 
ремонт на централната климатизация в сградата на съда, изразяваща се в 
доставка и монтаж на нов компресор. 

Извлечение от протокол № 12/17.04.2019 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 

Административен съд гр. Кърджали по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущ 
ремонт на централната климатизация в сградата на съда, изразяваща се в 
доставка и монтаж на нов компресор. 
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Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.  

 
 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на 
сградата, ремонт на ГРТ и подмяна на пожароустойчива врата. 

Извлечение от протокол № 13/24.04.2019 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 на бюджета на Районен съд гр. 

Ихтиман за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства 
за текущ ремонт на покрива на сградата, ремонт на ГРТ и подмяна на 
пожароустойчива врата. 

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

 
 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на гъсеничен 
стълбищен подемник. 

Извлечение от протокол № 13/24.04.2019 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. Монтана по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуването на 
гъсеничен стълбищен подемник ТО9. 

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

 
 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
звукозаписни системи за зали. 

Извлечение от протокол № 10/18.04.2019 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. 

Девня за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
звукозаписни системи за зали, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с …. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девня с …. 
 
 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация. 

Извлечение от протокол № 10/18.04.2019 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. Горна Оряховица за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 
1 брой компютърна конфигурация, 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. 
Горна Оряховица с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд 
гр. Горна Оряховица за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 
7 броя принтери 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 Районен съд гр. Горна 
Оряховица с …. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд 
гр. Горна Оряховица за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 
модул „Мобилен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“, както следва: 

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

3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Горна Оряховица с …. 

 
 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 
UPS за сървър. 

Извлечение от протокол № 10/18.04.2019 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 Районен съд гр. Радомир за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър на стойност …. и UPS за сървър на стойност …., 
както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 
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1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Радомир с … 

2. 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 ОС Microsoft Windows Server 2016 на стойност …., както следва: 

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

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

  
 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
машина и климатик. 

 
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 Окръжен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на копирна машина, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Пазарджик със …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване, доставка и монтаж на 1 брой климатик, 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. Пазарджик с 
…. 

 
 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за спешно 
закупуване на многофункционално устройство. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

и Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на един брой копирна техника Toshiba e-Studio 4518A, 
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. Благоевград с … 
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23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на 
многофункционална 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. Омуртаг за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на един брой копирна машина Xerox VersaLink B7035, 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. 
Омуртаг с … 

 
 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
многофункционално устройство. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

Попово за 2019 г. със …. за закупуване на един брой копирна машина Xerox 
AltaLink B8045. 

Мотив: 
Наличната техника е в състояние да осигури дейността на съда. 
 
 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
Извлечение от протокол № 10/18.04.2019 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. Разлог 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. 
Разлог с … 
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Разни. 
 
28. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на Национална 

конференция по повод 5-та годишнина от реализирането на Образователната 
програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОДОБРЯВА извършването на разход за организиране и провеждане 
на Национална конференция по повод петата годишнина от реализирането на 
Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на 14.06.2019 г., в 
размер до …. без ДДС. 

 
  
29. ОТНОСНО: Сключване на договор за доставка на 5 броя 

компютърни конфигурации с монитор и 5 броя мултифункционални устройства 
по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на 
медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОДОБРЯВА сключването на договор със „S&T България“ ЕООД за 
доставка на 5 бр. компютърни конфигурации с монитор и 5 бр. 
мултифункционални устройства на стойност в размер на ….. без ДДС. 

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

 
 

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

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Оставя без уважение искането на директора на дирекция „Вътрешен 

одит“ към ВСС за актуализиране възнагражденията на длъжностите 
„ръководител на вътрешния одит – директор“, „държавен вътрешен одитор“ и 
„главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС, поради липса 
на законово основание. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
31. ОТНОСНО: Командироване на експерт от ВСС за участие в 

заседание на Работната група по гражданскоправни въпроси (формат 
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„Регламент за връчването на документи“ и „Регламент за събирането на 
доказателства“). 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Анелия Чомакова – 

главен експерт в отдел „ИО“, дирекция „ИТСС“ в АВСС, за участие в 
заседанието на Работната група, за периода 9-10 май 2019 г. в гр. Брюксел, 
Белгия. 

2. Пътните разходи, разходите за 1 нощувка по фактически размер, 
разходите за дневни пари за 2 дни и разходите за медицинска застраховка са 
за сметка на Висшия съдебен съвет.  

 
 

32. ОТНОСНО: Предложение за отмяна на решение на Пленума на 
ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 27. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Във връзка с извършен финансов одит на консолидирания годишен 

финансов отчет на ВСС за 2018 година и установени факти и обстоятелства 
относно начисляването на провизии на несъбраните вземания от НАП, КЧСИ и 
ДСИ, 

1. ОТМЕНЯ решение по т. 27 от Протокол № 3/07.02.2019 г. на 
Пленума на ВСС. 

    2. ДАВА СЪГЛАСИЕ в годишният финансов отчет на съдебната 
власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2018 г., 
разпределени по периоди в зависимост от годината на образуване на 
изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в 
ИС на НАП в размер на ….. за периода 2005 г. - 2015 г.  

3. ОПРЕДЕЛЯ процент на провизиране на непогасените вземания към 
31.12.2018 г., както следва: 

3.1. Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в 
хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК  - 100%; 

3.2. Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност - 
100%.; 

3.3. Вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем - 100%; 
3.4. Вземания от лица с дълг категоризиран като трудно-събираем - 

100%  и 
3.5. Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под 100 лв. - 

100%. 
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разликата между категоризираните от НАП 

трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в 
информацията непогасени вземания за периода 2005-2015 г. да бъде 
начислена провизия 70%. 

5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разликата между посочените в 
информацията на НАП и начислените в органите на съдебната власт за 
периода 2016-2018 г., да бъде начислена провизия 20%. 
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33. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 09.05.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 09.05.2019 г. 
 
1. Предложение за отмяна на решение на Пленума на ВСС по 

Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 27. 
 

 
34. 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 30.05.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2019 г. във връзка с 

писмо вх. № ВСС-4501/02.05.2019 г. на министъра на финансите. 
1.2. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за текущ ремонт на централната 
климатизация в сградата на съда, изразяваща се в доставка и монтаж на нов 
компресор. 

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Ихтиман за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата, 
ремонт на ГРТ и подмяна на пожароустойчива врата. 

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Монтана за осигуряване на средства за закупуване на гъсеничен стълбищен 
подемник. 

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя звукозаписни 
системи за зали. 

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация. 

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и UPS за 
сървър. 
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1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина и 
климатик. 

1.9. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за спешно закупуване на 
многофункционално устройство. 

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална 
копирна машина. 

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
 

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

Попово за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
многофункционално устройство. 

 
3. Разни. 
3.1. Актуализиране на възнагражденията за длъжностите 

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

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 

 


