
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 23 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 19 юни 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Георги Кузманов 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

 
ОТСЪСТВА Т: Боряна Димитрова и Гергана Мутафова 
 
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“. 

При обсъжданията по точки 21, 22 и 23 присъства Валентин Ангелов 
- директор на дирекция „Вътрешен одит“. 

При обсъжданията по точка 26 присъства Николай Найденов - 
директор на дирекция „Правна“. 
 
 

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 93 256 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 93 256 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

2. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по 
бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr23-t1-pril1.pdf
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
44 969 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 19 969 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 25 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. по 

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 44 969 лв., 
съгласно Приложение № 1. 

 
 

3. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Маруся Илиева Николова – Насър – административен 
ръководител на Окръжна прокуратура гр. Видин. 
 

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 Маруся Илиева Николова - Насър – административен 
ръководител на Окръжна прокуратура гр. Видин, на основание чл. 303, ал. 3, т. 
1 от ЗСВ и решение по т. 8.1 от протокол № 17/12.06.2019 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. 

 
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Харманли за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на 
съда, поради очакван недостиг до края на годината. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Харманли, разходите за изплащане на заплати да се извършват в рамките на 
утвърдения бюджет на съда за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения 
на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, поради наличие 
на финансови средства на този етап от годината. 

Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно, при 
възникване на реален недостиг по параграфа, в края на финансовата година. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr23-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr23-t2-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

фиксирана телефонна мрежа и на електронни съобщителни услуги чрез 
обществени мобилни мрежи по стандарти GSM и UMTS. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОДОБРЯВА сключването на договори с „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД за предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни 
съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM 
(глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна 
телекомуникационна система) за срок от 1 (една) година на обща стойност до 
... без ДДС. 

  
 

6. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Административен съд 
гр. Русе за постъпило искане от Областна дирекция на МВР – Русе за 
безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С4 с отпаднала 
необходимост за съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на 

комисията. 
 

 
7. ОТНОСНО: Становище на комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 

с решение на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на 
ВСС по протокол № 10/13.06.2019 г., т. 5 за трансформиране на една свободна 
щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в една щатна бройка за 
длъжност „съдебен помощник“ в Административен съд гр. Варна. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и 

възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
на Административен съд гр. Варна искането не е финансово обезпечено. 

2. При необходимост от трансформиране на една свободна щатна 
бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в една щатна бройка за длъжност 
„съдебен помощник“ в Административен съд гр. Варна и заемането на 
длъжността от 01.09.2019 г. средствата  ще бъдат обезпечени за сметка на 
реализирани икономии по бюджета на съдебната власт. 

Забележка: При изготвянето на анализа е взето предвид 
предложението от Комисията по атестирането и конкурсите към СК до 
Съдийската колегия относно съкращаване на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 
от ЗСВ на една свободна щатна длъжност „съдия“ в Адм. съд гр. Варна, 
която е била заета до 06.2019 г. 
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Искането на Административен съд гр. Варна се отнася за 
свободна щатна бройка, за която средства за заплати, осигурителни 
вноски, СБКО и облекло не са предвидени по бюджет за 2019 г., тъй като 
бюджета е разчетен на база заетата численост. Необходимите средства 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ за заемане на длъжността „съдебен помощник“ 
в Административен съд гр. Варна от 01.09.2019 г. до края на годината са в 
размер на …. 

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

 
 

8. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/13.06.2019 г. на комисия 
„Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС, с предложение за 
съкращаване на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „връзки с обществеността“ 
по щата на Окръжен съд гр. Видин и разкриване на 1 /една/ щатна бройка за 
длъжност „връзки с обществеността“ по щата на Административен съд гр. 
Видин. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се съкрати 1 /една/ щатна бройка за длъжност 

„връзки с обществеността“ по щата на Окръжен съд гр. Видин и да се разкрие 
1 /една/ щатна бройка за длъжност „връзки с обществеността“ по щата на 
Административен съд гр. Видин. 

Забележка: 
С решение на пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г. са 

утвърдени бюджетите на органите на съдебната власт, като са заложени 
и средства за трудови възнаграждения, облекло, СБКО, осигурителни 
вноски за 10 месеца за 22 щ.бр. за длъжност „Връзки с обществеността“. 
Средствата за 22 щатни бройки за длъжността „Връзки с 
обществеността“ са заложени по бюджетите за 2019 г. на цитираните в 
решение по т. 22 от протокол № 40/11.12.2018 г. на Съдийска колегия, 
органи на съдебната власт, в т.ч. и по бюджета на Окръжен съд гр. Видин. 

2. Корекции по бюджетите за 2019 г. на Окръжен съд гр. Видин и 
Административен съд гр. Видин, във връзка със съкращаването на 1 /една/ 
щатна бройка за длъжност „връзки с обществеността“ по щата на Окръжен съд 
гр. Видин и разкриването на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „връзки с 
обществеността“ по щата на Административен съд гр. Видин, ще бъдат 
извършени след решението на Съдийска колегия на ВСС. 

3. Изпраща решението по т. 8 на комисия „Съдебна администрация“ 
към Съдийската колегия на ВСС 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от Комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ за изразяване на становище относно 
възможността за отпускане на допълнителни средства за закупуване на 
компютърни конфигурации за нуждите на съдилищата и ВСС, над 
предвидените в Графика за обществени поръчки за 2019 г.  
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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 завишение с до …. с ДДС на прогнозната 

стойност на обществена поръчка за доставка на компютърни конфигурации за 
нуждите на ВСС и съдилищата. 

Мотиви: 
С решение на пленума на ВСС по т. 20 от Протокол № 4/21.02.2019 

г. е утвърден График за планираните обществени поръчки за 2019 г. на 
ВСС, съгласно който предвидените средства за доставка на компютърни 
конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата са в размер на …. с ДДС 
/.…. без ДДС/, като за количество са посочени „1 700 бройки или съгласно 
заявено количество“. 

В приложения към решение по т. 14 от Протокол № 14/11.06.2019 г. 
на КПКИТ Доклад, е предложено да бъдат закупени 2 187 бр. компютърни 
конфигурации, в т.ч. 2 137 бр. за нуждите на съдилищата и 50 бр. за 
нуждите на ВСС, като е посочено, че стойността за единица бройка 
компютърна конфигурация, с подходящи параметри варира от …. без ДДС 
до …. без ДДС, но с АЕМ лиценз. В доклада е предложено КБФ да изрази 
становище за финансовата обезпеченост за закупуване на 2 187 бр. 
компютърни конфигурации с единична стойност …. без ДДС. Съгласно 
действащите към момента пределни цени за закупуване на компютърна 
техника, максималната цена за закупуване на компютърна конфигурация е 
…. с ДДС /…. за компютър и …. за монитор/. 

Закупуването на 2 187 бр. компютърни конфигурации на единична 
стойност …. с ДДС би струвало …., т.е. …. повече от предвиденото в 
Графика за обществените поръчки за 2019 г. 

2. Предлага на комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ да актуализира пределните цени за закупуване 
на компютърни конфигурации, в т.ч. компютър и монитор, съобразно 
предложеното в Доклада към т. 14 от Протокол № 14/11.06.2019 г. на 
Комисията. 

Забележка: 
В случай, че предложената пределна цена … Протокол № 

14/11.06.2019 г. на КПКИТ, е относима само към предстоящата обществена 
поръчка за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и 
съдилищата, то този факт следва да бъде изрично упоменат чрез решение 
на КПКИТ. 
 

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

 
10. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.05.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт към 31.05.2019 г. 

2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 
към 31.05.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

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

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за извършване на текущи 
ремонти в сградата на съда. 

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 по бюджета за 2019 г. на 

Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на 
средства за текущ ремонт на деловодство, санитарни помещения, ремонт на 
водосточна тръба, укрепване на парапет и укрепване и фугиране на каменна 
облицовка над главния вход. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 
Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на 
средства за обзавеждане на наказателно деловодство и закупуване на шкаф 
за санитарни помещения на втори етаж в размер на …. и за закупуване на 
материали, необходими за извършването на планирани ремонти в сградата в 
размер на …. 

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

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на мобилно 
устройство тип верижен стълбищен робот. 

Извлечение от протокол № 18/12.06.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Айтос за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуването на мобилно устройство тип верижен стълбищен робот, както 
следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Айтос с …. 
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2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на …. за закупуването на мобилно устройство 
тип верижен стълбищен робот в сградата на Районен съд гр. Айтос, са за 
сметка на резерва за осигуряване на достъпна среда в имоти на съдебната 
власт, утвърден в поименното разпределение по § 51-00 „Основен ремонт на 
ДМА“ за 2019 г., съгласно решение по т. 22 от протокол № 13/13.06.2019 г. на 
Пленума на ВСС. 

  
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър 
среден клас и 1 брой софтуер – сървърна операционна система. 

Извлечение от протокол № 14/11.06.2019 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. Лом 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 със …. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Лом за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой софтуер – сървърна операционна система Windows 2019  
Server Standart OLP, както следва: 

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

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

 
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване 
на 1 брой климатик за сървърно помещение. 

Извлечение от протокол № 14/11.06.2019 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 Административен съд гр. Кърджали за 2019 г. с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение, 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. Кърджали с …. 
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15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 
климатична система. 

 
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 Окръжен съд гр. Добрич за 2019 г. с …. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на климатична система, както следва: 

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

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

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на 2 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. Ардино за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя климатици в служба „Деловодство и архив“ /общо 
помещение/ и за кабинета на Държавния съдебен изпълнител, както следва: 

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

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

 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
климатици за съдийски кабинети. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Свиленград и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 4 броя кливатици /BTU 12000/ за съдийски 
кабинети, както следва: 

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

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

съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
машина. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Районен съд гр. Павликени за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с 
цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox 
VersaLink B7035, както следва: 

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

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

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Шумен за увеличаване на лимита за представителни 
цели. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде увеличен размера на утвърдените 

разходи за представителни цели с …. на Административен съд гр. Шумен, в 
рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., за провеждане на Обменна 
програма „Европейска мрежа за съдебно обучение“. 
 

Одитни доклади. 
 
21. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 

дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност ОАУ - 1801 в Софийски градски съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от 

изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Софийски 
градски съд. 

2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Софийски градски съд за изпълнение на препоръките, дадени 
по т.т. 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.3., 4., 5. и 7 от одитния доклад. 

3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно 
предоставената писмена информация. 
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22. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 

дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност в Районен съд гр. Мездра. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от 

изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд 
гр. Мездра. 

2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената 
писмена информация. 

 
 

23. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 
дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност в Районен съд гр. Враца. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Приема резултатите – констатации и изводи от изпълнението на 

одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Враца. 
 

Разни. 
 
24. ОТНОСНО: Предложение от Георги Кузманов – член на ВСС с вх. 

№ ВСС – 7137/10.06.2019 г. и становище на Жилищната комисия към ВСС от 
14.06.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за удължаване на настаняването в хотел на 

членове на ВСС, които не притежават жилища на територията на гр. София, 
до момента на привеждане на избраните от тях ведомствени жилища до 
състояние годно за обитаване. 

Разходите за една нощувка на член на ВСС следва да са в рамките на 
утвърдения размер с решение по т. 26 от Протокол № 22/08.06.2010 г. на ВСС. 

 
 

25. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.05.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.05.2019 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 

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 31.05.2019 г.   
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
                        

26. ОТНОСНО: Процедура по 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 : 
 

1. УДЪЛЖАВА СРОКА 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“, като се определя нов срок до 28 юни 2019 г. Съобщение за 
публикуване на обявата за събиране на оферти да се качи и в секция „Новини“ 
на страницата на ВСС. 

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

3. Максимален срок за изпълнение на дейностите в размер на 20 
(двадесет) дни от датата на сключване на договор за избор на изпълнител. 

4. Минимални технически изисквания към участниците:    
Участниците следва да притежават опит при подготовка на проектни 

предложения, като за предимство ще се счита наличието на 
административен капацитет в сферата на дейностите на настоящия проект. 

За изпълнение на това изискване, участниците следва да опишат: 
- опита си в извършване/изготвяне на анализи, методики, 

методологии, планове и оценки, като за предимство ще се считат такива 
свързани с въвеждането и/или прилагането на програмно бюджетиране и/или 
бюджетиране в публичния сектор; 

- опита си в разработване на минимум едно проектно 
предложение/формуляр за кандидатстване по проект, финансиран от 
европейските структурни и инвестиционни фондове, като за предимство ще 
се счита опит по такъв, финансиран от ОПДУ; 

- човешкия ресурс, който планират да използват, като за предимство 
ще се счита възможността за привличане на поне един експерт, притежаващ 
сходен на предмета на бъдещото предложение опит. 
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27. 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 27.06.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 
31.05.2019 г. 
 

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

Пазарджик за осигуряване на средства за извършване на текущи ремонти в 
сградата на съда. 

2.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Айтос за осигуряване на средства за закупуване на мобилно устройство тип 
верижен стълбищен робот. 

2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом 
за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас и 1 
брой софтуер – сървърна операционна система. 

2.4. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
климатик за сървърно помещение. 

2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатична система. 

2.6. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 
Ардино за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици. 

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици за 
съдийски кабинети. 

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Павликени за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

3. Одитни доклади. 
3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОАУ - 1801 в Софийски градски съд. 

3.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност в Районен съд гр. Мездра. 

3.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност в Районен съд гр. Враца. 

4. Разни. 
4.1. Проект на решение относно възможността за отпускане на 

допълнителни средства за закупуване на компютърни конфигурации за 
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нуждите на съдилищата и ВСС, над предвидените в Графика за обществени 
поръчки за 2019 г.  

4.2. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Шумен за увеличаване на лимита за представителни цели. 

4.3. Предложение от Георги Кузманов – член на ВСС с вх. № ВСС – 
7137/10.06.2019 г. и становище на Жилищната комисия към ВСС от 14.06.2019 
г. 

4.4. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 
органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 
31.05.2019 г. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 


