
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 19 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 22 май 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Севдалин Мавров 

 
 
ОТСЪСТВА Т: Боряна Димитрова и Калина Чапкънова 
 
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“ с 66 774 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 66 774 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/pr19-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 за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
10 640 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 4 600 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 6 040 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

10 640 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 10 400 

лв. 
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 240 лв. 
 
 
3. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова – член на ВСС за 

одобряване на разход във връзка с предстояща Конференция на тема „За 
ефективността на правосъдието“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ... без ДДС 

за организиране на Конференция на тема „За ефективността на 
правосъдието“, която ще се проведе в гр. Бургас. 

 
 
4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 

за участие в обявения конкурс за преместване в длъжност „съдия“ в районен 
съд. 

 
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 
преместване в длъжност „съдия“ в районен съд, съгласно приложената 
поименна справка, както следва: 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 060 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 060 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 030 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

 5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 090 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr19-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr19-t2-pril1.pdf
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6. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания за персонала“ за 2019 г. с 4 240 лв. 

7. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 1 060 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен 
съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Дупница за осигуряване на средства за заснемането на бюлетини за 
съдимост с изтекъл срок на съхранение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Дупница разходите за заснемане на бюлетини за съдимост с изтекъл срок на 
съхранение, съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от 
Министерство на правосъдието на стойност …. да бъдат извършени в рамките 
на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

По бюджета на съда са заложени достатъчно средства за поемане на 
належащи допълнителни разходи. 

 
 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на амортизирано 
обзавеждане и подова настилка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОТЛАГА разглеждането на искането от Районен съд гр. Средец 

относно осигуряване на средства по бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ 
в размер на ..., от които …. за изработка, доставка и монтаж на мебели за 
работни помещения и съдебна зала, ... за закупуване на 6 броя посетителски 
столове към заседателна маса за кабинет на председателя, както и …. за 
доставка и монтаж на ламиниран паркет до произнасяне на Комисия 
„Управление на собствеността“. 

 
 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 25 броя климатици 
за съдебни зали и работни помещения. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ да 

командирова експерт до град Видин, с цел оценка на общото експлоатационно 
състояние на сградата и климатичните системи на съдебните зали и работни 
помещения в сградата на Окръжен съд гр. Видин. 
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2. Да се изиска допълнителна информация от административния 
ръководител на Окръжен съд гр. Видин във връзка с наличната климатична 
техника и с твърдените обстоятелства в искането за дефектиране на 25 броя 
климатици в сградата на съда. 

 
 
8. ОТНОСНО: Доклад на работна група, изготвен в изпълнение на 

Заповед № ВСС – 5444/03.05.2019 г. на Главния секретар на ВСС, във връзка 
с решение по т. 2.4. от протокол № 13/24.04.2019 г. на комисия „Управление на 
собствеността“ и решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 
14/10.04.2019 г., т. 38.1. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС да възложи на работната 

група, определена със Заповед № ВСС – 5444/03.05.2019 г., да извърши 
пазарно проучване и да вземе решение за утвърждаване на актуализирани 
лимити на цени и общи стойности за обзавеждане на кабинети и съдебни зали 
в сградите на съдебната система. 

2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС да възложи на работната 
група, определена със Заповед № ВСС – 5444/03.05.2019 г., да изготви 
предложение с определени лимити за обзавеждане на апартаментите по т. 38 
от Протокол № 14/10.04.2019 г. на комисия „Бюджет и финанси“. 

 
 
9. ОТНОСНО: Заповед № АД-950-05-94/16.05.2019 г. на председателя 

на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на 
народен представител, считано от 1 април 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното 

събрание за размера на възнагражденията на народните представители и 
приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 април 2019 г. 

 
 
10. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт 

за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и 
фондове управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение информацията от Националния статистически 

институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните 
организации и фондове управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2019 
г. 
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11. ОТНОСНО: Въпросник на Европейската комисия за ефективност 

на правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ) и подготовка на 
Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, при референтна 
година за данните 2018 г., съгласно писмо от Министерство на правосъдието. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Предоставя на дирекция „Международна дейност и протокол“ 

изготвените отговори на въпросите от Въпросник на Европейската комисия за 
ефективност на правосъдието (CEPEJ) и подготовката на Информационното 
табло на ЕС в областта на правосъдието, цикъл 2018-2020 г., при референтна 
година 2018 г. 

Отговорите на въпросите свързани с финансови данни са дадени в 
евро, при обменен курс 1, 95583 лв./ 1 евро. 

2. Към отговорите по въпроси 6, 7, 13, 14, 15.1, 132, 134, 136 и 137 са 
дадени допълнителни пояснения. 

Отговорът на въпрос № 8 от Схемата за оценяване на съдебните 
системи не е от компетентността на комисията, като по него е даден частичен 
отговор. 

По въпроси № 15.3 и 208.2 не могат да бъдат предоставени данни, 
същите се попълват на национално ниво. 

  
 
12. ОТНОСНО: Писмо от министъра на вътрешните работи за 

безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ситроен С4 с рег. № Н5335АР, 
числящ се на Административен съд гр. Шумен, за нуждите на Областна 
дирекция на МВР Шумен. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на вътрешните работи, 

относно безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ситроен С4 с рег. № 
Н5335АР, числящ се на Административен съд гр. Шумен, за нуждите на 
Областна дирекция на МВР гр. Шумен. 

 
 
13. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на 

Районен съд гр. Силистра за смяна на обслужващата банка „Банка ДСК“ ЕАД. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и 

сметка за чужди средства на Районен съд гр. Силистра да се обслужват от 
„Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, считано от 01.09.2019 г. 

2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
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уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за 
промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Силистра. 

 
 
14. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Окръжен съд гр. 

Ямбол за проведена процедура за избор на обслужваща банка. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение уведомлението от председателя на Окръжен 

съд гр. Ямбол за проведена процедура за избор на обслужваща банка. 
 
 
15. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. 

Ямбол за проведена процедура за избор на обслужваща банка. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен 

съд гр. Ямбол за проведена процедура за избор на обслужваща банка. 
 
 
16. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно 

предприемане на действия за възстановяване на извършени разходи във 
връзка с командироване за участие на магистрати – представители на ПРБ в 
заседания на работни органи на Съвета на Европейския съюз през 2017 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 4903/13.05.2019 г. от 

Министерство на правосъдието. 
2. Да се изискат платежните документи ако има такива от 

Министерство на правосъдието, с които са изплатени сумите на 
командированите представителите на ПРБ, за участие в заседания на работни 
органи на Съвета на Европейския съюз през 2017 г., във връзка с Българското 
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., съгласно приложения списък. 

 
 
17. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ 

по протокол № 14/15.05.2019 г. относно извършване на разход за сключване 
на граждански договор. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
СЪГЛАСУВА сключването на граждански договор с физическо лице 

за срок от шест месеца с месечно възнаграждение в размер на ..., във връзка с 
възлагане обобщаването на наличната документация в отдел „Инвестиции и 
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строителство“ и отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление 
на собствеността на съдебната власт“ и създаване на досиета на 
недвижимите имоти, предоставени на Пленума на Висш съдебен съвет, за 
нуждите на органите на съдебната власт. 

 
II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта 

на дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 
18. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 30.04.2019 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 30.04.2019 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 30.04.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
19. ОТНОСНО:  Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на 
командировъчни пари на командирован съдия. 

 
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. Враца по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване 
на средства за изплащане на командировъчни пари (пътни, дневни и 
квартирни) за периода от 01.01.2019 г. до 19.04.2019 г. включително, съгласно 
Заповед № 799/20.04.2018 г. на Председателя на ВАС. 

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

 
 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна 
конфигурация, 1 бр. принтер и 2 бр. UPS. 

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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. Айтос за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, както следва: 
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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. 
Айтос с ….. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Айтос за 2019 г. на обща стойност …., от които: …. за 
закупуване на 1 брой принтер и …. за закупуване на 2 броя UPS, 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. Айтос с … 
 
 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
компютърни конфигурации и 1 брой мрежов принтер. 

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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 Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г. с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации, както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г. с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой мрежов принтер, 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. Благоевград 
с … 

 
 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
машина, монитори, UPS и компютри. 

 Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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 Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г. на обща стойност …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 8 броя монитори /…./ и 27 броя UPS 
/…./, както следва: 
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1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кърджали с 
…. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на един брой копирна машина Xerox AltaLink B8045, както следва: 

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

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

  
  
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър 
от нисък клас, операционна система за сървър и 1 брой UPS за сървър. 

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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. Провадия за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
сървър от нисък клас, 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. 
Провадия с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд 
гр. Провадия за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
UPS за сървър RACK монтаж, 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. Провадия с 
…. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд 
гр. Провадия за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
операционна система за сървър, 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. 
Провадия с ….. 

 
 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на 1 
брой сървър от среден клас и операционна система за сървър. 

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съвет и Административен съд гр. Ловеч за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас, както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Ловеч за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой операционна система за сървър, както 
следва: 

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

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

 
 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
сървър от среден клас за Бюро съдимост. 

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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 Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър от среден клас за Бюро съдимост, както следва: 

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

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

 
 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

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

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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. Тутракан за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой UPS за сървър, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет със …. 

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

 
 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер. 
Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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. Омуртаг 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. 
Омуртаг с …. 

 
 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
мултифункционални устройства и 3 броя тонер касети. 

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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. Силистра за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 3 броя мултифункционални устройства и 3 броя тонер касети за 
тях, както следва: 

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

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

съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на приложение 
за мобилни устройства „Мобилен призовкар“. 

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на приложение за мобилни устройства „Мобилен 
призовкар“, 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. 
Стара Загора със ….  

 
 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване и поддръжка 
на програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ към 
ПП „JES“. 

Извлечение от протокол № 11/09.05.2019 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 Висш съдебен съвет и  

Районен съд гр. Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване и поддръжка на програмен продукт „Електронна папка на съдебно-
изпълнително дело“ 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. 
Димитровград със … 

 
 
31. ОТНОСНО: Допълнителна информация от и.ф. административен 

ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица във връзка с искането за 
осигуряване на средства за закупуване на 6 броя климатици за работни 
помещения. 

 
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 Районен съд гр. 

Горна Оряховица и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 4 броя климатици в това число монтаж и демонтаж 
/BTU 12000/ за работни помещения, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА  § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Горна 
Оряховица с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. 
Горна Оряховица и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 2 броя климатици в това число монтаж и демонтаж 
/BTU 24000/ за работно помещение, както следва: 
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2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

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

 
 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за текущ ремонт - подмяна на 
негодна прозоречна дограма. 

Извлечение от протокол № 14/15.05.2019 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. Тутракан по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт – подмяна на негодна прозоречна дограма. 

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

 
 
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Карлово за осигуряване на средства за извършени услуги от 
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. 

Извлечение от протокол № 14/15.05.2019 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. Карлово по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряването на средства 
за извършени услуги от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. 

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

 
 
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Луковит за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне 
на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне 
на инвестиционен проект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща 
пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2, за 
нуждите на Районен съд гр. Луковит“. 

Извлечение от протокол № 14/15.05.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Луковит за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства 
за възлагане на услуга – изготвяне на документация за провеждане на 
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на 
инвестиционен проект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща 
пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2, за 
нуждите на Районен съд гр. Луковит“. 

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

 
Разни. 
 
35. ОТНОСНО: Решение на пленума на ВСС за преглед на сега 

действащите Правила за отпускане на помощи от централизираните средства 
на фонд СБКО по протокол № 11/09.05.2019 г., т. 27.2. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Поради липса на правно основание НЕ ПРОМЕНЯ Правилата за 

формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за 
подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната 
власт. 

Мотиви: 
Съгласно чл. 293 от Кодекса на труда, начинът на използването на 

средствата за социално-битово и културно обслужване се определя с 
решение на Общото събрание на работниците и служителите. Тези 
средства се предвиждат и се осигурявате за работещите по трудово 
правоотношение в предприятието и не могат да се изземват и използват 
за други цели. 

Общото събрание е единственият определен от закона орган, 
който сам може да прецени по какви критерии ще се разпределя 
използването на тези средства по различните направления. 

 
 
36. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и 

вътрешния одит във ВСС за 2018 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния 

одит във ВСС за 2018 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на 
Народното събрание и Сметната палата в законоустановените срокове. 
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37. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 30.04.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
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 30.04.2019 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 30.04.2019 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
38. ОТНОСНО: Информация за основното месечно възнаграждение 

на председателя на Конституционния съд, считано от 01.04.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение информацията за основното месечно 

възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 
01.04.2019 г. 

 
 
39. ОТНОСНО: Участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-

Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма 
„Justice“, която ще се проведе на 04.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да 

възложи организацията по командироването на г-н Георги Бончев, директор 
дирекция „ИОТ“ при АГП, за участие в работна среща по проект „Electronic 
Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се 
проведе в периода 3-4.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована г-жа Анелия Чомакова, 
главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна 
статистика“, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-
Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в 
периода 3-4.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия.  
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3. Разходите за пътни, дневни пари за 2 дни, медицински 
застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на 
екипа по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80 % от извършените 
разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с 
правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се 
осъществи със самолет. 

4. ИЗПРАЩА решението по т. 39 на Съвета за координиране 
действията на органите на съдебната власт по участие в международни 
проекти и програми за внасяне на предложение с проект на решение на 
заседание на Пленума на ВСС. 

 
  
40. ОТНОСНО: Оферта за професионално заснемане и излъчване на 

работно обсъждане на живо в интернет. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА офертата на „ЕСОФ БГ“ ЕООД и разрешава извършването 

на разход в размер до …. без ДДС за професионално заснемане и излъчване 
на работно обсъждане на живо в интернет, с отчитане на разхода с първични 
платежни документи на основание чл. 20, ал. 5 от ЗОП. 

  
 

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 30.05.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 

 
 
1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 

30.04.2019 г. 
 
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
2.1. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни 
пари на командирован съдия. 

 
2.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна 
конфигурация, 1 бр. принтер и 2 бр. UPS. 
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2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни 
конфигурации и 1 брой мрежов принтер. 

 
2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, 
монитори, UPS и компютри. 

 
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Провадия за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от нисък 
клас, операционна система за сървър и 1 брой UPS за сървър. 

 
2.6. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от 
среден клас и операционна система за сървър. 

 
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от 
среден клас за Бюро съдимост. 

 
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър. 
 
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

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

Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
мултифункционални устройства и 3 броя тонер касети. 

 
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на приложение за 
мобилни устройства „Мобилен призовкар“. 

 
2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Димитровград за осигуряване на средства за закупуване и поддръжка на 
програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ към ПП 
„JES“. 

 
2.13. 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. 

 
2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Тутракан за осигуряване на средства за текущ ремонт - подмяна на негодна 
прозоречна дограма. 

 
2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Карлово за осигуряване на средства за извършени услуги от 
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. 
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2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Луковит за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне на 
документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
инвестиционен проект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща 
пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2, за 
нуждите на Районен съд гр. Луковит“. 

 
3. Разни. 
 
3.1. Преглед на сега действащите Правила за отпускане на помощи от 

централизираните средства на фонд СБКО, в изпълнение на решение на 
пленума на ВСС по Протокол № 11/09.05.2019 г., т. 27.2. 

 
3.2. Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит 

във ВСС за 2018 г. 
 
3.3. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 

органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 
30.04.2019 г. 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 


