
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 22 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 12 юни 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“ с 301 726 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 301 726 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/pr22-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  
32 924 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 11 500 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 21 424 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

32 924 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 32 035 

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

724 лв. 
по § 05-00 „Социални осигуровки“ със 165 лв. 
 
 
3. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на 
учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България за 2019 г., в т.ч. за дейността на 
учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на 
Република България за 2019 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, 
съгласно чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2019 г., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 823 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 8 800 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 823 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 8 800 лв. 

 
 
4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Лъчезар Маринов Маринов – прокурор в Апелативна 
прокуратура гр. София. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Лъчезар Маринов Маринов – прокурор в Апелативна 
прокуратура гр. София, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr22-t2-pril1.pdf
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т. 4 от протокол № 13/08.05.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Плевен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи за командироване на магистрати, за участие в конкурсна комисия.  

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Окръжен съд гр. Плевен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати, за 
участие в конкурсна комисия за младши съдии, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 2 779 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Плевен с 2 779 

лв.   
  

 
6. ОТНОСНО: Писмо от Администрацията на Главния прокурор на 

Република България за възстановяване на парична гаранция, разпределена и 
преведена по сметката на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратурата на Република България да 

възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер 
на …, за да бъде възстановена на наследниците на вносителя … 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Шумен за осигуряване на средства във връзка със сключен договор за 
абонаментна поддръжка на информационна система за автоматизиране на 
движението на делата в съда САС „Съдебно деловодство“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

Шумен разхода за осигуряване на средства за сключен договор за 
абонаментна поддръжка на информационна система за автоматизиране на 
движението на делата в съда САС „Съдебно деловодство“, в размер на ..., да 
се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 
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Мотиви:  
При разработването на бюджетите на органите на съдебната 

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

   Напомня на административния ръководител, че съгласно 
Указанията за изпълнението на Бюджета на съдебната власт за 2019 г., не 
могат да се извършват разходи и да се поемат задължения за текущата 
година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи по бюджетите 
им. Поемането на задължения за 2019 г., при допускането, че ще бъдат 
осигурени средства от допълнителни източници на финансиране, ще се 
счита за нарушаване на финансовата дисциплина по смисъла на ЗПФ. 
 

 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен 

административен съд за осигуряване на средства за преработка на парапети в 
сградата на съда. 

Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение решение по т. 5 от протокол № 17/05.06.2019 

г. на комисия „Управление на собствеността“. 
2. Комисия „Бюджет и финанси“ ще предложи решение на пленума на 

ВСС за осигуряване на средства по бюджета на Върховен административен 
съд за 2019 г., във връзка с преработка на парапети, след изразяване на 
конкретно становище за извършването на корекция, както и посочване на 
сумата за корекция по бюджета на съда, от комисия „Управление на 
собствеността“. 

Забележка: 
В решение по т. 5 от протокол № 17/05.06.2019 г. на комисия 

„Управление на собствеността“ не е посочена сумата за извършване на 
текущия ремонт, както и че следва да бъде коригиран бюджета на ВАС за 
2019 г., както е посочвано във всички други решения на КУС, когато е 
следвало да бъдат осигурени парични средства по бюджетите на органи на 
съдебната власт. 

При утвърждаване на бюджета на ВАС за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка“ са предвидени средства за текущи ремонти в значителен 
размер. Разбита информация за конкретните суми за текущи ремонти, по 
обекти и дейности, които са предвидени по бюджета на съда за 2019 г. не е 
налична в дирекция „Бюджет и финанси“. Съгласно чл. 70 от Правилника за 
организация на дейността на ВСС и неговата администрация, с такава 
информация следва да разполага дирекция „Управление на собствеността 
на съдебната власт“. 

3. ИЗПРАЩА решението по т. 8 на комисия „Управление на 
собствеността“. 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен 
административен съд за осигуряване на средства за текущ ремонт на два 
ведомствени апартамента. 
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Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение решение по т. 6 от протокол № 17/05.06.2019 

г. на комисия „Управление на собствеността“. 
2. Комисия „Бюджет и финанси“ ще предложи решение на пленума на 

ВСС за осигуряване на средства по бюджета на Върховен административен 
съд за 2019 г. за текущи ремонти на два ведомствени апартамента, след 
изразяване на конкретно становище за извършването на корекция, както и 
посочване на сумата за корекция по бюджета на съда, от комисия „Управление 
на собствеността“. 

Забележка: 
В решение по т. 6 от протокол № 17/05.06.2019 г. на комисия 

„Управление на собствеността“ не е посочена сумата за извършване на 
текущите ремонти, както и че следва да бъде коригиран бюджета на ВАС 
за 2019 г. за извършването им, както е посочвано във всички други решения 
на КУС, когато е следвало да бъдат осигурени парични средства по 
бюджетите на органи на съдебната власт. 

При утвърждаване на бюджета на ВАС за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка“ са предвидени средства за текущи ремонти в значителен 
размер. Разбита информация за конкретните суми за текущи ремонти, по 
обекти и дейности, които са предвидени по бюджета на съда за 2019 г. не е 
налична в дирекция „Бюджет и финанси“. Съгласно чл. 70 от Правилника за 
организация на дейността на ВСС и неговата администрация, с такава 
информация следва да разполага дирекция „Управление на собствеността 
на съдебната власт“. 

3. ИЗПРАЩА решението по т. 9 на комисия „Управление на 
собствеността“. 

 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за 
заплащане на такса за присъединяване на обект: „Извършване на основен 
ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. 
Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“ към електропреносната мрежа на ЕРП 
– Север. 

Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ... за 

заплащане на такса за присъединяване на обект: „Извършване на основен 
ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. 
Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“ към електропреносната мрежа на ЕРП 
– Север. 

 2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че разхода в размер на ... за заплащане на такса за присъединяване на 
обект: „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите 
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на Административен съд гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“ към 
електропреносната мрежа на ЕРП – Север ще бъде извършен за сметка на 
утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на 
сгради в поименното разпределение на разходите за основен ремонт на ДМА 
за 2019 г. 

3. ИЗПРАЩА решението по т. 10 на комисия „Управление на 
собствеността“. 

 
 

11. ОТНОСНО: Предложение за съгласуване на актуализирано 
поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
на органите на съдебната власт за 2019 г. 

Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. СЪГЛАСУВА общия размер на годишна задача за 2019 г. в размер 

на ... в представеното поименно разпределение на разходите по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

Забележка: 
В предложеното поименно разпределение на разходите за основни 

ремонти на ДМА за 2019 г. не са включени средства за придобиване на 
сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик, както и 
сумата в размер на ... за проектиране, изграждане, строителен и 
инвеститорски контрол на съдебна сграда за нуждите на 
Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и 
Районна прокуратура гр. Пазарджик. Сумата е посочена на последната 
страница от Приложението за сметните стойности и разчети за 
финансиране на капиталовите разходи през 2019 г., но не участва в сбора 
на общата годишна задача за 2019 г. от ... 

2. ИЗПРАЩА решението по т. 11 на комисия „Управление на 
собствеността“, по компетентност. 

 
 

12. ОТНОСНО: Информация за възложените на НАП изпълнителни 
листове по издадени от органите на съдебната власт актове. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ПРЕПРАЩА на административните ръководители на съдилищата 

за сведение писмо изх. № 11-03-233/27.05.2019 г. на Националната агенция за 
приходите относно информация за възложените изпълнителни листове по 
издадени от органите на съдебната власт актове. 

2. Приема за сведение обобщена справка относно възложените на 
НАП изпълнителни листове по издадени от органите на съдебната власт 
актове. 
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13. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на органите на 
съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и 

методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от 
движими вещи по приложените списъци, числящи се на Прокуратура на 
Република България. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Прокуратура на Република 
България. 

3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания от органите на 
съдебната власт в едномесечен срок, движимите вещи да бъдат предложени 
на други юридически лица на бюджетна издръжка, с изключение на 
транспортните средства. 

Транспортните средства с отпаднала необходимост за органите на 
съдебната власт ще се предоставят безвъзмездно след приемане на Правила 
за разпределяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост между 
органите на съдебната власт от Пленума на Висшия съдебен съвет. 

 
 

14. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България 
за смяна на обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Оряхово. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и 
сметка за чужди средства на Районна прокуратура гр. Оряхово да се 
обслужват от „Банка ДСК“ ЕАД, считано от 01.07.2019 г. 

2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и 
методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми Министерство на финансите, дирекция „ Държавно съкровище“ за 
промяната в банковото обслужване на Районна прокуратура гр. Оряхово. 

 
 

15. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Окръжен съд гр. 
Силистра за промяна на лихвените условия по сметките на съда от 
обслужващата банка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение уведомлението от Окръжен съд гр. Силистра за 
промяна на лихвените условия по сметките на съда от обслужващата банка 
Централна кооперативна банка АД. 
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16. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. 
Чепеларе във връзка с бракуване на служебен автомобил „Форд Фокус“ с рег. 
№ СМ 0880 АС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

съд гр. Чепеларе.  
 

 
17. ОТНОСНО: Абонаментно техническо обслужване и ремонт на 

непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) SALICRU SLC-60-CUBE3, 
монтирано в сградата на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОДОБРЯВА сключването на договор с „Еврогруп 33“ ЕООД за 

предоставяне на абонаментно техническо обслужване и ремонт на 
непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) SALICRU SLC-60-CUBE3, 
монтирано в сградата на ВСС, за срок от 2 (две) години или до достигане на 
максимално допустима стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. 

  
 

18. ОТНОСНО: Обслужване на работещите във ВСС от служба по 
трудова медицина. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОДОБРЯВА сключването на договор със Служба по трудова 

медицина „Актива-1“ ООД за срок от 2 (две) години с предложена цена за 
едногодишно комплексно обслужване на едно лице в размер на ... без ДДС. 

 
 

19. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във 
връзка с решение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на ВСС по протокол № 9/03.06.2019 г., т. 7 за даване на съгласие на 
председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за сключване на граждански 
договор с външен изпълнител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора да 

сключи граждански договор с външен изпълнител за поддръжка на телефонна 
централа в сградата на Съдебна палата – Стара Загора за срок от 3 години, в 
случай, че разхода се извърши в рамките на утвърдените бюджети за 
съответните години. 
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20. ОТНОСНО: Допълнителна информация относно 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, в изпълнение на решение 
на КБФ по протокол № 20/29.05.2019 г., т. 14. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Представители на Висшия съдебен съвет да не участват в 

Конференцията на Международната асоциация за съдебна администрация 
(IACA), която ще се проведе в периода 17-18 септември 2019 г. в гр. Нур-
Султан, Казахстан, поради високия размер на необходимите финансови 
средства свързани с командироването. 

 
 

21. ОТНОСНО: Командироване на Мариета Неделчева – съдия в 
Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт на 
Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по 
наказателни дела в Република България, за участие в 52-та Пленарна среща 
на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе в периода 26-28 юни 
2019 г., в гр. Букурещ, Румъния.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Мариета Неделчева – съдия в Специализирания 

наказателен съд и национално лице за контакт на Националната съдебна 
мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република 
България, да бъде командирована за участие в 52-та Пленарна среща на 
Европейската съдебна мрежа, за периода 26-28 юни 2019 г., в гр. Букурещ, 
Румъния. 

2. Разходите за две нощувки за сметка на организаторите на срещата.  
3. Пътните разходи, разходите за дневни пари и за медицинска 

застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
 
 

22. ОТНОСНО: Командироване на Станислав Стойков – прокурор в 
Софийска градска прокуратура, като национален експерт в Европейската 
служба за борба с измамите, за първоначален период от две години, считано 
от 16 юли 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Станислав Стойков - 
прокурор в Софийска градска прокуратура, като национален експерт в 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за първоначален период от 
две години, считано от 16 юли 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия, като запазва 
правото си да получава полагащото му се трудово възнаграждение за 
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заеманата от него длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура за 
срока на командироването му. 

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. 

 
 

23. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно 
решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 19/22.05.2019 г., т. 16 
за изискани платежни документи за изплатени суми на командировани 
представители на Прокуратурата на Република България, за участие в 
заседания на работни органи на Съвета на Европейския съюз през 2017 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 4903/06.06.2019 г. от 

Министерство на правосъдието, с което се информира Висшия съдебен съвет, 
че не са изплащани суми за сметка на Министерство на правосъдието за 
командироване на представители на Прокуратурата на Република България за 
участие в заседания на работни органи на Съвета на Европейския съюз през 
2017 г. 
 

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. 
 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни 
разходи във връзка с посещение на гости от Върховния областен съд – гр. 
Нюрнберг, провинция Бавария, Германия. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. 

Варна за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на финансови 
средства за представителни разходи във връзка с посещение на гости от 
Върховния областен съд – гр. Нюрнберг, провинция Бавария, Германия за 
периода 02-04.10.2019 г. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 
„Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
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25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване 
на софтуер. 

 
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 София-град за 2019 г. с цел осигуряване на средства 
за закупуване на софтуерно приложение за регистриране на информация за 
заявки за плащания чрез ПОС терминално устройство и интегрирането му към 
деловодната система на съда, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен 
съд София-град с …. 

 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за демонтаж на 
стари газови котли, доставка и монтаж на два нови газови котли. 

Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Административен съд гр. Ямбол за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
демонтаж на стари газови котли, доставка и монтаж на два нови газови котли, 
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. Ямбол с …. 

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт – обособяване 
на помещение по ЗЗКИ. 

Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен 

съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства 
за текущ ремонт – обособяване на помещение по ЗЗКИ. 
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Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Айтос за осигуряване на средства за преграждане и обособяване на 
кабинет за двама съдебни изпълнители. 

Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 

Айтос за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт за извършване на преграждане и обособяване на кабинет за 
двама съдебни изпълнители. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен 
съд гр. Айтос по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за обзавеждане на 
новообособен кабинет за двама съдебни изпълнители. 

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

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елхово за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне 
технически проект за обект: „Текущ ремонт на външни колони и външно 
стълбище на Съдебна палата“. 

Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 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. 

Елхово за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за 
възлагане на услуга – изготвяне технически проект за обект: „Текущ ремонт на 
външни колони и външно стълбище на Съдебна палата“. 

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

 
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на амортизирано 
обзавеждане и подова настилка. 

Извлечение от протокол № 17/05.06.2019 г. от заседание на КУС. 
 

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

Средец за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт за доставка и монтаж на ламиниран паркет за помещенията на 
съда. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен 
съд гр. Средец по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за изработка, доставка и 
монтаж на мебели за работни помещения и съдебна зала, както и закупуване 
на 6 броя посетителски столове към заседателна маса. 

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

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
климатици. 

 
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, доставка и монтаж на 4 броя климатици, както следва: 

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

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

 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Софийски военен съд за осигуряване на средства за представителни разходи 
във връзка с честване на 140 години от създаването на съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ВРЪЩА искането на административния ръководител на Софийски 
военен съд за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка 
с честване на 140 години от създаването на съда, за редуциране размера на 
разхода. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 : 
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ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 

Пленума на Висшия съдебен съвет на 27.06.2019 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 Апелативен съд гр. 

Варна за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с 
посещение на гости от Върховния областен съд – гр. Нюрнберг, провинция 
Бавария, Германия. 

1.2. Искане от административния ръководител на Административен 
съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на софтуер. 

1.3. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за демонтаж на стари газови котли, 
доставка и монтаж на два нови газови котли. 

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт – обособяване на 
помещение по ЗЗКИ. 

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Айтос за осигуряване на средства за преграждане и обособяване на кабинет 
за двама съдебни изпълнители. 

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Елхово за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне 
технически проект за обект: „Текущ ремонт на външни колони и външно 
стълбище на Съдебна палата“. 

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Средец за осигуряване на средства за подмяна на амортизирано обзавеждане 
и подова настилка. 

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици. 

 
 

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