
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 25 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 3 юли 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА : Калина Чапкънова 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник 
отдел „Бюджетно финансиране” и изпълняваща правомощията на директор 
дирекция „Бюджет и финанси“ /заповед №3561/18.03.2019 г./, Елисавета 
Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен 
счетоводител и Мария Ламбрева - гл. експерт-юрисконсулт в отдел 
„Обществени поръчки“. 

При обсъжданията по точка 37 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 885 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 885 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/24/pr25-t1-pri1.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 
8 431 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 4 000 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 4 431 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

8 431 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 8 430 

лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 1 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за 

младши съдии в края на обучението им в Национален институт на 
правосъдието. 

 
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 края на обучението им в Национален 
институт на правосъдието, да се изплатят от органите на съдебната власт, 
съгласно приложената справка: 

1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 2 960 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г. по 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 480 лв., 
съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 480 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 1 480 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 480 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 480 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.7. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Монтана 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 Апелативен специализиран 
наказателен съд за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr25-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr25-t2-pril1.pdf
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персонала“ с 1 480 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от 
решението. 

1.9. УВЕЛИЧАВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 
2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 2 760 
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 14 800 лв. 

 
 

4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за 
младши прокурори в края на обучението им в Национален институт на 
правосъдието. 

 
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 

изпитните комисии за младши прокурори в края на обучението им в 
Национален институт на правосъдието, да се изплатят от Прокуратурата на 
Република България, съгласно приложената справка. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 
2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със 7 400 
лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания за персонала“ за 2019 г. със 7 400 лв. 

 
 

5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за 
младши следователи в края на обучението им в Национален институт на 
правосъдието. 
 

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 изпитни комисии за младши следователи в края на 
обучението им в Национален институт на правосъдието, съгласно 
приложената справка. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 
2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 3 400 
лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 3 400 лв. 

 
 

6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия по 
обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 
13/24.04.2018 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в Апелативните 
съдилища – Наказателна колегия. 
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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 конкурсна комисия по обявения с решение на Съдийската 
колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 13/24.04.2018 г. конкурс за 
повишаване в длъжност „съдия“ в Апелативните съдилища – Наказателна 
колегия, съгласно приложената справка. 

1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 3 680 лв., 
съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 3 680 лв. 

2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 920 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет 
за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 10 692 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 10 692 лв. 

  
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 
осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на трима 
магистрати за периода от м. май 2019 г. до м. юни 2019 г., както следва: 
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1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен 
съд за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 2 219 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 219 лв. 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Хасково за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 529 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 529 лв. 

 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Котел за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама 
съдебни служители. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Котел разходите за изплащане на облекло на служител назначен на длъжност 
„съдебен архивар“ до провеждане на конкурс и сума за работно облекло на 
новоназначен служител на длъжност „съдебен архивар“ в размер на общо …., 
да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. 

Мотиви:  
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. 

Котел за 2019 г. са в размер на …., който е по-висок от изплатените суми 
до момента. 
 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за профилактика 
на климатичната система в сградата на съда. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Специализиран 

наказателен съд разходите по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ... за 
профилактиката на 20 броя климатици, да се извършат в рамките на 
утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
оборудване за офисите за почивка на служителите в НО към СРС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски 

районен съд средствата за закупуване на оборудване за офисите за почивка 
на служителите в Наказателно отделение към Софийски районен съд, в 
размер на …. да се изплатят в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 
г. При необходимост да се предприемат действия за вътрешно компенсирана 
промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 52-00 „Придобиване на ДМА“, с 
размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на 
същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане. 

 
 

13. ОТНОСНО: Решение на комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ от 20.06.2019 г. относно искане от и.ф. 
административен ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за 
осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ВРЪЩА преписката на комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ за изразяване на становище за необходимостта 
от закупуване на интерфейс „JES API“ към компютърна система „NForce“ на 
стойност …. 

 
 

14. ОТНОСНО: Проект на одитен доклад на Сметна палата № 
0400109518 за извършен финансов одит на консолидирания годишен 
финансов отчет на Висш съдебен съвет за 2018 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ проект на одитен доклад на Сметна палата 
№ 0400109518 за извършен финансов одит на консолидирания годишен 
финансов отчет на Висш съдебен съвет за 2018 година. 
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Няма да бъде изразявано писмено становище по проекта на 
одитен доклад, съгласно чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметна палата. 

Мотиви: 
Съгласно чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата, 

ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад, 
съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, при спазване на 
изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти 
и актове на Сметна палата. Одитното мнение относно финансовия 
отчет може да бъде: 1. Немодифицирано мнение; 2. Квалифицирано мнение; 
3. Отрицателно мнение; 4. Отказ от изразяване на мнение. 

От приложения проект на одитен доклад в част II е видно 
заключението на  ръководителя на одитния екип: „ Включените в част II 
от настоящия одитен доклад констатациите не се отнасят за 
съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които 
Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни 
доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания отчет 
като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не 
се изисква модификация на одитното мнение. 

 
 

15. ОТНОСНО: Предложение от комисия „Професионална 
квалификация и информационни технологии“ за разработване на вътрешен 
ред за командироване на съдебни служители, магистрати и членове на ВСС, в 
случаите за които кратките срокове за потвърждаване на участия в 
международните мероприятия не позволяват да бъде взето решение на 
Пленума на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

комисията. 
 

 
16. ОТНОСНО: Информация за предприетите действия по 

организиране на съвместната среща на проектните екипи на Европейската 
мрежа на съдебните съвети (EMCC) в периода 19-20 септември 2019 г. в гр. 
София, България. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
 ВРЪЩА преписката на дирекция „Международна дейност и протокол“ 

за проучване на възможността мероприятията по Проект 1 „Независимост и 
отчетност“ и Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 
съгласно приложената програма да се проведат в един от изброените в 
Доклада хотели, както и да се проучи възможността за предоставяне на два 
броя зали – голяма и малка и организирането на същото място на обяди. 
Предлага на дирекция „Международна дейност и протокол“ да проучи 
възможността за организирането на мероприятието и в хотел Арена Ди 
Сердика. 
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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 Районен 

съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
сървър среден клас с операционна система „Windows Server 2016“ ОЕМ  и 1 
брой UPS с RACK монтаж за сървър. 

Извлечение от протокол № 15/20.06.2019 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. Момчилград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър среден клас с операционна система „Windows 
Server 2016“ ОЕМ  и 1 брой UPS с RACK монтаж за сървър, 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. 
Момчилград с …. 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от 
нисък клас с лиценз за програмен продукт Microsoft Windows Server 2019, 1 бр. 
UPS за сървър и 10 бр. персонални UPS.  

Извлечение от протокол № 15/20.06.2019 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 корекция по бюджета на Висш съдебен съвет 

и Районен съд гр. Трявна за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на един брой сървър от нисък клас с лиценз за програмен продукт 
Microsoft Windows Server 2019, 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. 
Трявна с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Районен съд гр. Трявна за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на един брой UPS за сървър /…./ и десет броя персонални UPS 
/…./, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Трявна с … 
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19. ОТНОСНО: Искане от зам. административния ръководител на 
Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 
2 броя документни скенери. 

Извлечение от протокол № 15/20.06.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА на Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ преписката за прецизиране на определената 
сума за закупуване на документни скенери и за корекция на бюджета, 
съобразно приложените оферти за документни скенери от фирма „ADL“ ЕООД 
към преписките на Районен съд гр. Велико Търново с вх. № ВСС-
7198/25.06.2019 г. и Районен съд гр. Ботевград с вх. № ВСС-7189/11.06.2019 г.  
 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
документен скенер. 

Извлечение от протокол № 15/20.06.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА на Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ преписката за прецизиране на определената 
сума за закупуване на документен скенер и за корекция на бюджета, 
съобразно приложените оферти за документни скенери от фирма „ADL“ ЕООД 
към преписките на Районен съд гр. Ботевград с вх. № ВСС-7189/11.06.2019 г. и 
Районен съд гр. Велико Търново с вх. № ВСС-7198/25.06.2019 г.  
 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
принтери, 1 брой МФУ и 1 брой документен скенер. 

Извлечение от протокол № 15/20.06.2019 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 корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Асеновград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за два 
броя принтери /…./, един брой МФУ /…./ и един брой документен скенер /…./, 
както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Асеновград с 
…. 
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22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
лазерни принтери. 

Извлечение от протокол № 15/20.06.2019 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. Ихтиман за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя лазерни принтери, както следва: 

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

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

 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на програмни 
продукти  „NForce“ и „JES API“. 

Извлечение от протокол № 15/20.06.2019 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 корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на програмни продукти „NForce“ и „JES API“, както следва: 

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

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

Забележка: 
Разходите за поддръжка и право на ползване на програмния продукт 

„NForce“, в размер на …. за 6 месеца, да се поемат в рамките на утвърдения 
бюджет на съда за 2019 година в § 10-00 „Издръжка“. 

  
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника. 

 
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. Хасково за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …., с 
цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox AltaLink 
B8045 – цифров копир, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет със …. 

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

25. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на 
копирна техника. 
 

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. Първомай за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с 
цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox 
VersaLink B7035 – монохромен, 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. 
Първомай с …. 
 

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

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

 
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 
Административен съд гр. Сливен. 

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

 
 

31. 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. Белоградчик. 

 
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. Белоградчик. 
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2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно представената 
писмена информация. 

 
 

32. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 
дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност в Окръжен съд гр. Велико Търново. 
 

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 Окръжен съд 
гр. Велико Търново. 

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

 
 

33. 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. Велико Търново. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на 
увереност в Районен съд гр. Велико Търново. 
 

Разни. 
 
34. ОТНОСНО: Сключване на споразумение за съвместно възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Пристройка към съдебна палата на 4 и 5 
етажа за обособяване на Административен съд - Силистра и Областно звено 
„Изпълнение на наказанията“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключи с 

Министерството на правосъдието споразумение по чл. 8 от Закона за 
обществените поръчки за съвместно възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Пристройка към съдебна палата на 4 и 5 етажа за обособяване на 
Административен съд - Силистра и Областно звено „Изпълнение на 
наказанията“. 
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35. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на актив с отпаднала необходимост. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост, Прокуратура на Република България да предостави 
безвъзмездно фасадно рамково скеле на Комисията за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

36. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Боряна Димитрова относно 
разпределяне на автомобили с отпаднала необходимост в органи на 
съдебната власт, съгласно приложена справка. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на 

комисията, до представяне на допълнителна информация за съдилищата с 
щат на магистрати до 3 щ.бр., с щат на магистрати от 4 до 6 щ.бр. и такива с 
щат на магистрати над 6 щ.бр. извън областните центрове, както и за 
утвърдените щатни бройки за длъжност „шофьор“ по органи на съдебната 
власт. 
 
 

37. 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 да бъде сключен договор с … 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“, в размер на …. без ДДС. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      

38. 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 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. 

Момчилград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър 
среден клас с операционна система „Windows Server 2016“ ОЕМ  и 1 брой UPS 
с RACK монтаж за сървър. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък 
клас с лиценз за програмен продукт Microsoft Windows Server 2019, 1 бр. UPS 
за сървър и 10 бр. персонални UPS.  

 
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери, 1 
брой МФУ и 1 брой документен скенер. 

 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя лазерни 
принтери. 

 
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти  
„NForce“ и „JES API“. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Хасково за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника. 
 
1.7. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 

Първомай за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника. 
 

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 в Административен съд гр. Сливен. 

 
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. Белоградчик. 

 
3.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност в Окръжен съд гр. Велико Търново. 
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3.4. 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. Велико Търново. 
 

4. Разни. 
 
4.1. Сключване на споразумение за съвместно възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Пристройка към съдебна палата на 4 и 5 
етажа за обособяване на Административен съд - Силистра и Областно звено 
„Изпълнение на наказанията“. 

 
4.2. Предложение от Главния прокурор на Република България за 

безвъзмездно предоставяне на актив с отпаднала необходимост. 
 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 

 
 


