
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 20 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 29 май 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:   Гергана Мутафова –  зам. председател  

    Георги Кузманов 
    Калина Чапкънова 
    Севдалин Мавров 

 
 
ОТСЪСТВА Т: Боян Магдалинчев и Боряна Димитрова 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: 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 354 765 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 354 765 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 : 

 
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. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr20-t1-pril1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
със 156 112 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 93 000 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 63 112 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 156 112 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 156 

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

112 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии 

за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на 

изпитни комисии за младши съдии в окръжните съдилища да се изплатят от 
органите на съдебната власт, съгласно приложената справка: 

1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 6 040 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 2 830 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 8 510 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 3 020 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 8 940 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 6 380 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.7. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2019 г. по 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 200 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.8. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2019 г. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 10 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 35 930 лв. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr20-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr20-t2-pril1.pdf
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3. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните 
комисии в размер на 8 800 лв. следва да се изплати от бюджета на Висш 
съдебен съвет за 2019 г., съгласно приложените справки. 

 
 

4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния 
касационен съд за изменение на Класификатора на длъжностите в 
администрацията на съдилищата във връзка с решение на Комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 7/20.05.2019 
г., т. 7. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се извърши промяна в Класификатора на 

длъжностите в администрацията на съдилищата като се уеднакви размера на 
възнагражденията, отнасящи се до сходни длъжности от Класификатора на 
длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България. 

2. ИЗПРАЩА чрез главния секретар на ВСС проекта на Класификатор 
на длъжностите в администрацията на съдилищата на Комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС, за внасяне на предложение 
в Съдийската колегия на ВСС. 

 
 

5. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 
с решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 7/20.05.2019 г., т. 2 за 
увеличаване щатната численост на Апелативен специализиран наказателен 
съд с две щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат разкрити 2 щатни бройки за длъжност 
„съдебен помощник“ в Апелативен специализиран наказателен съд, като 
средствата се осигурят за сметка на предвидените по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ средства за 3,5 щ.бр. за длъжност „служител по 
сигурността на информацията“. 

Мотиви: 
Основното трудово възнаграждение за длъжността „съдебен 

помощник“ е в размер на 2 023 лв. и V ранг, а за длъжността „служител по 
сигурността на информацията“ в размер на 1 222 лв. и V ранг, поради 
което обезпечаването на 2 щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ ще бъде 
за сметка на 3,5 щ.бр. на длъжност „служител по сигурността на 
информацията“. 

2. Уведомява комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на ВСС, че предвидените 23 щ. бр. за „служител по сигурността на 
информацията“ към момента /включително с настоящите предложения за 
Административен съд София – област, Административен съд гр. Бургас и 
Апелативен специализиран наказателен съд/ са намалени с 12,5 щ.бр. 

3. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 
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6. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 

с решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 7/20.05.2019 г., т. 8 за 
увеличаване щатната численост на Административен съд София-област с две 
щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат разкрити 2 щатни бройки за длъжност 

„съдебен помощник“ в Административен съд София-област, като средствата 
се осигурят за сметка на предвидените по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ средства за 3,5 щ.бр. за длъжност „служител по 
сигурността на информацията“. 

Мотиви: 
Основното трудово възнаграждение за длъжността „съдебен 

помощник“ е в размер на 2 023 лв. и V ранг, а за длъжността „служител по 
сигурността на информацията“ в размер на 1 222 лв. и V ранг, поради 
което обезпечаването на 2 щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ ще бъде 
за сметка на 3,5 щ.бр. на длъжност „служител по сигурността на 
информацията“.   

2. Уведомява комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на ВСС, че предвидените 23 щ. бр. за „служител по сигурността на 
информацията“ към момента /включително с настоящите предложения за 
Административен съд София – област, Административен съд гр. Бургас и 
Апелативен специализиран наказателен съд/ са намалени с 12,5 щ.бр. 

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

7. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 
с решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 7/20.05.2019 г., т. 6 за 
увеличаване щатната численост на Административен съд гр. Бургас с 0,5 
щ.бр. за длъжност „връзки с обществеността“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде разкрита 0,5 щатна бройка за длъжност 
„връзки с обществеността“ в Административен съд гр. Бургас, като 
средствата се осигурят за сметка на предвидените по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ средства за 0,5 щ.бр. за длъжност „служител по 
сигурността на информацията“. 

2. Уведомява комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на ВСС, че предвидените 23 щ. бр. за „служител по сигурността на 
информацията“ към момента /включително с настоящите предложения за 
Административен съд София – област, Административен съд гр. Бургас и 
Апелативен специализиран наказателен съд/ са намалени с 12,5 щ.бр. 
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3. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 

 
 
8. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 

с решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 8/22.05.2019 г., т. 1 за даване 
на съгласие на председателя на Административен съд гр. Благоевград за 
сключване на граждански договор с външен изпълнител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА председателя на Административен съд гр. 
Благоевград да сключи граждански договор с външен изпълнител за 
почистване на работните помещения за периода от 05.08.2019 г. до 27.09.2019 
г. 

2. Изпраща решението по т. 1 на комисия „Съдебна администрация“ 
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

 
 

9. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 
с решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 8/22.05.2019 г., т. 2 за даване 
на съгласие на председателя на Районен съд гр. Добрич за сключване на 
граждански договор с външен изпълнител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА председателя на Районен съд гр. Добрич да 
сключи граждански договор с външен изпълнител за почистване на работните 
помещения за периода от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г. и от 15.07.2019 г. до 
20.09.2019 г. 

2. Изпраща решението по т. 1 на комисия „Съдебна администрация“ 
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

 
 

10. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България със 
запитване относно размера за възнаграждението за ранг, което следва да се 
изплаща на прокурор в районна прокуратура, с достигнат ранг „прокурор 
ВКП/ВАП“, командирован в окръжна/апелативна прокуратура. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Съдиите, прокурорите и следователите командировани по реда на 

чл. 227 от Закона за съдебната власт следва да получават възнаграждение за 
длъжност и ранг, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на 
максималните основни работни заплати на съдии, прокурори и следователи за 
длъжността на която са командировани. 

2. Изпраща чрез главния секретар на ВСС на Комисия по правни и 
институционални въпроси решението на комисията по т. 1, за съгласуване. 
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11. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на актив с отпаднала необходимост. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Да се изиска допълнителна информация от Прокуратура на Република 
България дали Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество е съгласна да получи безвъзмездно фасадно 
рамково скеле, с отпаднала необходимост за Прокуратура на Република 
България. 
 
 

 12. ОТНОСНО: Избор на изпълнител за изготвяне на проектно 
предложение и формуляр (ведно с всички необходими документи) за 
кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.004 чрез директно 
предоставяне на БФП с наименование „Въвеждане на програмно бюджетиране 
в органите на съдебната власт“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за събиране на оферти за избор на изпълнител за 
изготвяне на необходимата документация за кандидатстване по Процедура 
BG05SFOP001-3.004 чрез директно предоставяне на БФП с наименование 
„Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ при 
следните условия: 

I. Прогнозна стойност за изпълнение на дейностите в размер до …. 
без ДДС. 

II. Максимален срок за изпълнение на дейностите в размер на 30 
(тридесет) дни от датата на сключване на договор за избор на изпълнител. 

III. Минимални технически изисквания към участниците:    
- притежаване на опит в изготвяне на анализи, методики, 

методологии, планове и оценки във връзка с въвеждането и прилагането на 
програмно бюджетиране и бюджетиране в публичния сектор; 

- разработване на минимум едно проектно предложение и формуляр 
за кандидатстване по ОПДУ, респ. друга Оперативна програма /за 
предимство ще се счита опит по ОПДУ/; 

- разполагат с екип от експерти притежаващи опит по разработване на 
документи свързани с реализиране на проекти по ОПДУ – минимум 3 (трима) 
експерти – от които единия да притежава опит в планирането и 
бюджетирането. 

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

проекти“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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1. Приема за сведение доклада от началник отдел „Обществени 
поръчки“, дирекция „Правна“, АВСС. 

2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА, при одобряване на проектно предложение и 
сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в случай на 
необходимост, в съответните структурни звена в администрацията на Висшия 
съдебен съвет да бъдат разкривани нови щатни бройки за длъжности, 
предвидени в действащия Класификатор на длъжностите в администрацията 
на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и 
Инспектората към ВСС. 

 
 
14. ОТНОСНО: Информация за открита процедура по регистрация за 

участие в Конференция на Международна асоциация за съдебна 
администрация (IACA), която ще се проведе в периода 17-18 септември 2019 г. 
в гр. Нур-Султан, Казахстан. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА чрез главния секретар на ВСС на директора на дирекция 

„Международна дейност и протокол“ преписката за предоставяне на 
информация за необходимите финансови средства за един участник 
/командировъчни пари, нощувки, транспортни разходи и др./ в Конференцията, 
както и разходите за преводач при необходимост. 

. 
 

15. ОТНОСНО: Предложение от Галина Николова Иванова – съдия в 
Районен съд гр. Нови пазар във връзка с Конференция на тема „За 
ефективността на правосъдието“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение предложението от Галина Николова Иванова – 
съдия в Районен съд гр. Нови пазар. 

  
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. 
 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
дигитален фотоапарат за нуждите на пресслужбата на СРС. 

 
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 Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
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закупуване на дигитален фотоапарат за нуждите на пресслужбата на СРС, 
както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен 
съд с … 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 

Извлечение от протокол № 12/15.05.2019 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. Несебър 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. 
Несебър с …. 

 
 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на климатик за 
сървърно помещение. 

Извлечение от протокол № 12/15.05.2019 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. Видин за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване 
на климатик за сървърно помещение, както следва: 

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

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

съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици 
за зала и работни помещения. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 



 

 

 

9 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. 
Плевен и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 6 броя климатици /BTU 12000/ в това число монтаж и 
демонтаж /…./ 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 Окръжен съд гр. Плевен с …. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. 

Плевен и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1брой климатик /BTU 24000/ в това число монтаж и демонтаж 
/…./ за съдебна зала, както следва: 

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

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

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. климатици, 
13 бр. вътрешни щори, 1 бр. външна щора и 5 бр. комарници. 

 
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. Ямбол за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 9 броя климатици, 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. 
Ямбол с … 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Ямбол за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства 
за закупуване 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 Районен съд гр. Ямбол с … 
 3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 

гр. Ямбол разхода за закупуване на 13 броя вътрешни щори, 1 брой външна 
щора и 5 броя комарници в размер на общо …., да се извърши в рамките на 
утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

Мотиви: 
При разработването на бюджетите на органите на съдебната 

власт за 2019 г. са заложени допълнително средства за извънредни 
разходи. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
шредер.  
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

23. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на 
Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови 
възнаграждения /приети с решение на пленума на ВСС по Протокол № 
29/22.11.2018 г./.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилата за определяне и изплащане на 

средства за допълнителни трудови възнаграждения /приети с решение на 
пленума на ВСС по Протокол № 29/22.11.2018 г./, както следва: 

1. В допълнителните и заключителни разпоредби на правилата се 
създава нов § 6 със следния текст: 

„§ 6 Условията и редът за изплащане на допълнителни 
възнаграждения за управление и/или изпълнение на международни проекти и 
програми, както и такива, финансирани от Европейския съюз, се определят с 
вътрешни правила от всеки орган на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП, 
утвърдени по надлежния ред, при спазване правилата на съответния проект 
или програма и относимата нормативна уредба.“ 

2. В допълнителните и заключителни разпоредби § 6 става § 7. 
Мотиви: 
Всеки орган на съдебната власт като юридическо лица на 

бюджетна издръжка в изпълнение на чл. 22 от Наредбата за структурата 
и организацията на работната заплата, регламентира организацията на 
работната заплата с вътрешни правила.  

Разпоредбата на чл. 13 от Наредбата дава правно основание за 
регламентиране и изплащане на допълнителни възнаграждения и извън 
изрично уредените в трудовото законодателство, а именно допълнителни 
трудови възнаграждения за участие в екипи за управление и/или изпълнение 
на международни проекти и програми, и проекти и програми, финансирани 
от Европейския съюз, с източник на финансиране безвъзмездната 
финансова помощ на съответния проект или програма. 

Органите на съдебната власт като Бенефициенти по 
международни проекти и програми, и проекти и програми, финансирани от 
Европейския съюз са задължени, чрез договора за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ, да отговарят за финансовото управление 
на съответния проект и програма.  

 
 
24. ОТНОСНО: Командироване на Димитър Беличев – прокурор в 

Окръжна прокуратура гр. Пловдив, като командирован национален експерт в 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия, 
за първоначален период от две години, считано от 1 юни 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирован Димитър Беличев – 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, като командирован национален 
експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската 
комисия за първоначален период от 2 години, считано от 1 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 прокурор. 

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. 

 
 

25. 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 13.06.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

съд за осигуряване на средства за закупуване на дигитален фотоапарат за 
нуждите на пресслужбата на СРС. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
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1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Видин за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно 
помещение. 

 
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици за зала 
и работни помещения. 

 
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. климатици, 13 бр. 
вътрешни щори, 1 бр. външна щора и 5 бр. комарници. 

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

Девня за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой шредер.  
 
2. Разни. 
 
2.1. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилата за 

определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови 
възнаграждения /приети с решение на пленума на ВСС по Протокол № 
29/22.11.2018 г./.  
 
 
 

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

            
                           ГЕРГАНА МУТАФОВА 

 
 
 
 


