
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 24 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 26 юни 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:    Боряна Димитрова – зам. председател  

     Георги Кузманов 
     Гергана Мутафова 
     Калина Чапкънова 
     Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА : Боян Магдалинчев 
 
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 точка 13 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“ със 133 163 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 133 163 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/pr24-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. по 
§ 10-00 „Издръжка“ с  63 094 лв., съгласно Приложение № 1. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 
63 094 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 63 050 
лв. 

по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 44 
лв. 

 
 

3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Къню Тодоров Жеков – административен 
ръководител-председател на Окръжен съд гр. Сливен. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 

Сливен 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 Къню 
Тодоров Жеков – административен ръководител-председател на Окръжен съд 
гр. Сливен, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 3 от 
протокол № 19/18.06.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

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

 
 

4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии 
за участие в обявения конкурс за младши прокурори в районните прокуратури. 
 

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 конкурсните комисии за участие в обявения с решение на 
Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет конкурс за младши прокурори в 
районните прокуратури за 2019 г., съгласно приложените справки, от 
Прокуратурата на Република България. 

1. 1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България 
за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 
48 970 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 48 970 лв. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr24-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr24-t2-pril1.pdf
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2. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните 
комисии в размер на 12 210 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш 
съдебен съвет за 2019 г., съгласно приложените справки. 

  
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Троян за осигуряване на средства за очни прегледи и изработка на 
очила. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Троян да поднови искането си за корекция на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка“ за очни прегледи и изработка на очила, след анализ на 
изпълнението на бюджета за деветмесечието. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за 
ремонт на климатичната и вентилационна система в сградата на съда. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПРАЩА писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с 

вх. № ВСС – 7367/17.06.2019 г. с искане за осигуряване на допълнителни 
средства по бюджета за 2019 г. за неотложен ремонт на климатичната и 
вентилационна система в сградата на съда, в размер на …. на комисия 
„Управление на собствеността“, по компетентност. 

 
 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 14 броя климатици. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА искането на административния ръководител на Окръжен съд 

гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на климатична техника, за 
представяне на оферти съобразени с утвърдените с решение на Пленума на 
Висш съдебен съвет по Протокол № 10/16.03.2017 г. пределни цени за 
закупуване на климатици, представяне на констативни протоколи за 
състоянието на климатичната техника и допълнителна информация за 
помещенията, на които ще бъдат подменяни климатичните системи. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ямбол за възстановяване по набирателната сметка на съда на 
конфискувана депозитна сума. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ВРЪЩА на Районен съд гр. Ямбол преписката за възстановяване по 
набирателната им сметка на конфискувана депозитна сума в размер на …., за 
предприемане на действия по компетентност. 

Мотиви: 
Тъй като липсва информация от преписката дали делото е 

прекратено изцяло, то в правомощията на ДСИ Пепи Стоянова е да 
предприеме действия по входираната от взискателя молба, както и да 
извърши преценка и изрази категорично становище следва ли да се изплати 
сумата на взискателя. 

 
 

9. ОТНОСНО: Сключване на договор за разработване на 
допълнителен модул към програмен продукт ПОЛИКОНТ за нуждите на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОДОБРЯВА сключването на договор със „С+С Аутоматион“ ООД за 
разработване на допълнителен модул към програмен продукт ПОЛИКОНТ за 
нуждите на ВСС в размер до …. без ДДС, с право да го изменя и прекратява. 

 
 

10. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси към Столична 
община. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и 

такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет на територията 
на Столична община, както следва:  

 

ОБЩИНА АДРЕС 

ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА 

СТОПАНИСВАНЕ 
ОТ  

ТАКСА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

Столична - 
ОП Витоша 

УЦ "Трендафила" - 
Витоша 

ПРБ …. 

Столична - 
ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. 
"Позитано" № 24А 

ВоП София …. 

Столична - 
ОП Лозенец 

гр. София, ул. 
"Развигор" № 1 

СГП …. 

Столична - 
ОП Оборище 

гр. София, ул. 
"Черковна" № 90 

АпСпНС …. 
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Столична - 
ОП Сердика 

гр. София, ул. 
"Майор Г. 
Векилски" № 4 

ВоП София …. 

Столична - 
ОП Сердика 

гр. София, ул. 
"Подполковник 
Калитин" № 21 

ПРБ-Бюро по 
защита 

…. 

Столична - 
ОП Сердика 

гр. София, ул. 
"Подполковник 
Калитин" № 21 

ПРБ-Бюро по 
защита 

…. 

ОБЩО …. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет за откриване на набирателна сметка в БНБ, за внасяне 
на гаранции, в изпълнение на чл. 111 от ЗОП. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет да се открие сметка за чужди средства в лева в Българска 
народна банка. 

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 
разкриването на сметка за чужди средства в лева в Българска народна банка с 
титуляр Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

 
 

12. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Софийски военен 
съд за предоговаряне на преференциален годишен лихвен процент с 
обслужващата банка Централна кооперативна банка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

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

  
 

13. ОТНОСНО: Обжалване на Решение № 2919/19.04.2019 г., 
постановено по гр.д. № 4278/2016 г. по описа на Софийски градски съд, I-во 
Гражданско отделение, 5 състав. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за 
плащане на държавна такса за въззивно обжалване на решение на СГС по 
гр.д. № 4278/2016 г. 
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2. ИЗПРАЩА настоящото решение на дирекция „Правна“ за 
продължаване на процесуалните действия. 
 

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. 
 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на сървър среден 
клас. 

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 Районен съд гр. Разград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър среден клас, 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. 
Разград с …. 

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Берковица за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
сървъри от нисък клас и 1 брой сторидж система НАС, оборудвана с 4 броя 
хард диска. 

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 Районен съд гр. Берковица за 2019 г., на обща стойност …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри нисък клас и 1 брой 
сторидж система НАС, оборудвана с 4 броя хард диска, 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. 
Берковица с …. 

 
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. 
звукозаписна техника, 1 бр. информационно табло ведно със софтуер за 
управление и 1 бр. компютърна конфигурация. 

Извлечение от протокол № 14/11.06.2019 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 Районен съд гр. Средец за 2019 г. с …. - за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация, както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Средец за 2019 г. с …. за закупуване на 1 брой 
звукозаписна техника за съдебна зала, 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. Средец с … 
3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд 

гр. Средец за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на …. за 
закупуване на информационно табло за съдебна зала, ведно със софтуер за 
управление, поради нецелесъобразност и с оглед натовареността на съда. 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 
2 броя звукозаписна техника и 10 броя UPS. 

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 Районен съд гр. Кубрат за 2019 г., на обща стойност …., от които: ... – за 
закупуване и монтаж на 2 броя звукозаписна техника за съдебни зали и …. – 
за закупуване на 10 броя UPS, както следва: 

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

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

 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за 
закупуване на климатична система за съдебна зала. 

 
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 Административен съд гр. Велико Търново за 2019 г., с цел осигуряване 
на средства за закупуване на 1 брой климатик с включен монтаж за съдебна 
зала № 6, 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. Велико Търново с …. 

 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Плевен 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 Районен съд гр. Плевен 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 Районен съд гр. 
Плевен с …. 

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 

 
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. Добрич за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване и монтаж на 1 брой климатик, както следва: 

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

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

 
22. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 

Административен съд гр. Плевен 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: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Плевен за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на един брой копирна техника Canon Image RUNNER 
ADVANSE 4535i, 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. Плевен с …. 

 
 

23. ОТНОСНО: Допълнително представена информация от 
административния ръководител на Софийски военен съд във връзка с 
искането за осигуряване на средства за представителни разходи по повод 
честване на 140 години от създаването на съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски военен 

съд за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на финансови 
средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от 
създаването на съда. 

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

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Русе за осигуряване на средства за осъществяване на изложба по 
повод 80 годишнина от откриването на Съдебната палата в гр. Русе. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Административният ръководител на Окръжен съд гр. Русе, следва да 
прецени възможността за организиране на изложба по повод 80 годишнината 
от откриването на Съдебната палата в гр. Русе, като разходите бъдат поети в 
рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 
 

Разни. 
 
27. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и 

такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет на територията 
на Столична община, както следва:  
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ОБЩИНА АДРЕС 

ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА 

СТОПАНИСВАНЕ 
ОТ  

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Столична - 
ОП Лозенец 

гр. София, ул. 
"Драган Цанков" № 6 

ВСС …. 

Столична - 
ОП Овча 
купел 

гр. София, ул. 
Народно хоро 

ПРБ, СГП …. 

ОБЩО …. 

 
 

28. ОТНОСНО: Сключване на договор за изготвяне оценка на 
извършените ремонти от наемателя на ведомствен апартамент № 70, гр. 
София, р-н „Люлин“, бл. 302, ет. 13, представляващ имот – частна държавна 
собственост. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОДОБРЯВА сключването на договор с … за изготвяне оценка на 
извършените ремонти от наемателя на ведомствен апартамент № 70, гр. 
София, р-н „Люлин“, бл. 302, ет. 13, представляващ имот – частна държавна 
собственост в размер на …., с право да го изменя и прекратява. 

 
 

29. ОТНОСНО: Сключване на договори с предмет: „Извършване на 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на Съдебна палата, 
находяща се в гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2“ и „Съставяне на 
технически паспорт на съществуващ строеж след извършено обследване за 
установяване на техническите характеристики на Съдебна палата, находяща 
се в гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОДОБРЯВА сключването на договор с „ЕВРОБИЛД“ ЕООД за 
извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 
Съдебна палата, находяща се в гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2, с 
предложена цена в размер на …. без ДДС. 

2. ОДОБРЯВА сключването на договор с „ЕВРОБИЛД“ ЕООД за 
съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж след извършено 
обследване за установяване на техническите характеристики на Съдебна 
палата, находяща се в гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2, с предложена 
цена в размер на …. без ДДС. 

   
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

                        
30. ОТНОСНО: Представяне на бюджетни прогнози за периода 2020-

2022 г. от първостепенните разпоредители с бюджет в съответствие с т. 2.1.25 
от РМС № 52/2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПОДДЪРЖА одобрената от Пленума на Висшия съдебен съвет 

бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2020 – 2022 г., приета с 
решение по Протокол № 5/28.02.2019 г. 

Забележка: 
Съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г. за бюджетната 

процедура за 2020 г., освен първостепенните разпоредители с бюджет по 
чл. 18, ал. 2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и останалите 
първостепенни разпоредители, чиито бюджети се включват в държавния 
бюджет /съгл. чл. 42, ал. 1 от ЗПФ/ следва да прилагат програмен формат 
на бюджет за 2020 г., с изключение на бюджетите на съдебната власт и 
Сметна палата. 

Представената информация в МФ в рамките на първия етап от 
бюджетната процедура за 2020 г. съответства на горните изисквания и не 
се налага необходимост от актуализация. 
 
 

32. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 27.06.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 27.06.2019 г. 
 
1. Представяне на бюджетни прогнози за периода 2020-2022 г. от 

първостепенните разпоредители с бюджет в съответствие с т. 2.1.25 от РМС 
№ 52/2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

33. 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 11.07.2019 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 Районен съд гр. 

Разград за осигуряване на средства за закупуване на сървър среден клас. 
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1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Берковица за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри от 
нисък клас и 1 брой сторидж система НАС, оборудвана с 4 броя хард диска. 

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. звукозаписна 
техника, 1 бр. информационно табло ведно със софтуер за управление и 1 бр. 
компютърна конфигурация. 

1.4. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 
Кубрат за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 2 броя 
звукозаписна техника и 10 броя UPS. 

1.5. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 
климатична система за съдебна зала. 

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Плевен за осигуряване на средства за закупуване на климатична система. 

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 

1.8. Искане от и.ф. административен ръководител на 
Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 
копирна машина. 

1.9. Искане от административния ръководител на Софийски военен 
съд за осигуряване на средства за представителни разходи по повод честване 
на 140 години от създаването на съда. 

 
3. Разни. 
3.1. Задължения за местни данъци и такси. 
 

 
 

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

            
                          БОРЯНА ДИМИТРОВА 
 
 

 
 


