
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

П Р О Т О К О Л   № 26 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 10 юли 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
 Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
 
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 500 336 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 500 336 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

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

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

Р Е Ш И : 
 

В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 
г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr26-t1-pri1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
със  102 785 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 46 010 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 56 775 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 102 785 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със    

102 350 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с    

435 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на 

Прокуратурата на Република България във връзка с изпълнение на обект 
„Основен ремонт на сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Алеко  
Константинов“ – за нуждите на Районната прокуратура – Варна“. 

Извлечение от протокол № 21/03.07.2019 г. от заседание на КУС. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана 
промяна по бюджета на Прокуратура на Република България за 2019 г. в 
размер на 140 000 лв. за обект „Основен ремонт на сграда, находяща се в гр. 
Варна, ул. „Алеко Константинов“ – за нуждите на Районна прокуратура – 
Варна“, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ със 140 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ със 140 000 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Златка Русева Русева – съдия във Върховен 
касационен съд. 

 
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 Върховен 

касационен 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 съдия Златка Русева Русева , на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 15.1 от протокол № 21/02.07.2019 г. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет. 

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

 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr26-t2-pri1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr26-t2-pri1.pdf
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5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас 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 съдии и младши съдии за периода м. април 2019 г. до м. юни 
2019 г., 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 214 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 213 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 8 427 лв. 

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

Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани съдии. 

 
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 разликата в работната заплата на 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 11 109 лв. за изплащане на разликата в 
работната заплата на командировани магистрати. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 199 лв. за изплащане на разликата в работната заплата 
на командировани младши съдии. 

3.  УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 12 308 лв. за изплащане на разликата в работната заплата 
на командировани магистрати. 
 
 

7. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на 
Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане 
на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
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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 
петима съдии за периода от м. април 2019 г. до м. юни 2019 г., 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 18 402 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 18 402 лв. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани съдии. 

 
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 разликата в работната заплата на 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 10 114 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 10 114 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

 
 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 

 
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 разликата в работната заплата на 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 928 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 928 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 
 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Перник 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 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. юни включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Перник за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 9 360 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Перник за 2019 г. по     
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 9 360 лв.  

   
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пазарджик 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 за периода от м. април до м. юни включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 171 лв. 

2. УВИЛЕЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 3 171 лв.  

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

Окръжен съд гр. Сливен 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 : 
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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 за периода от м. януари до м. юни включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 612 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 612 лв. 

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ихтиман 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 Софийски окръжен съд 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. Ихтиман за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 529 лв. 

 
 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Силистра 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 за периода от м. април до м. юни включително, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Силистра 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. Силистра за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 529 лв. 
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15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Павликени 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 разликата в работната заплата на 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Велико 
Търново за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ с 2 528 лв. за изплащане на 
разликата в работната заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Павликени за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 528 лв. за изплащане на разликата в работната заплата 
на командирован магистрат. 

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово 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 разликата в работната заплата на 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 628 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 628 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 
 

 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Петрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи на командирован магистрат, за участие в среща на Националната 
съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 
Р Е Ш И : 
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УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 
Районен съд гр. Петрич за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за 
участие в среща на Националната съдебна мрежа за международно 
сътрудничество по наказателни дела, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 54 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Петрич с 54 

лв. 
 
  

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи за командироване на административния ръководител за участие в 
работна среща във ВСС, както и участие на магистрати в изпитни комисии. 

 
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. Бургас за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи за командироване на 
административния ръководител за участие в работна среща във ВСС, както и 
участие на магистрати в изпитни комисии за провеждане на изпити за младши 
съдии, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 3 179 
лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Бургас с 
3 179 лв.    
 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за 
участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между Висш съдебен 

съвет и Окръжен съд гр. Хасково за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за 
младши съдии. 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 2 126 
лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Хасково с 
2 126 лв. 
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20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на 
разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между Висш съдебен 

съвет и Окръжен съд гр. Ямбол за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за 
младши съдии, 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 716 
лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Ямбол със 
716 лв. 
 
 

21. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ 
от 26.06.2019 г. относно извършване на разход за заплащане на абонаментна 
такса за една година за поддържане на асансьора в сграда, находяща се в гр. 
Нова Загора, ул. „Александър Стамболийски“ № 1. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на 1 080 
лв. за заплащане на абонаментна такса за една година /12 месеца/ за 
поддържане на асансьора в сграда, находяща се в гр. Нова Загора, ул. 
„Александър Стамболийски“ № 1. 

2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт“, че разхода в размер на 1 080 лв. за заплащане на 
абонаментна такса за една година /12 месеца/ за поддържане на асансьора в 
сграда, находяща се в гр. Нова Загора, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, 
ще бъде извършен за сметка на резерва за „Разходи и такси към 
експлоатационните дружества и други обекти“, утвърден в поименното 
разпределение на разходите 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. 

Забележка: Комисия „Управление на собствеността“ с решение по 
протокол № 20/26.06.2019 г., т. 6 е предприела действия за делегиране на 
правомощия на административния ръководител на Районен съд гр. Нова 
Загора, да представлява ВСС пред съответните държавни и общински 
органи, експлоатационните дружества, като подава заявления, получава 
документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване 
към техническата инфраструктура, както и сключва договори за 
поддръжка на надзорните съоръжения и др.  
 

 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Софийски районен съд за одобряване на разход по код 90. 
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
Р Е Ш И : 

 
1. ВРЪЩА преписката на Софийски районен съд за одобряване на 

разход по код 90 в размер на ……….. за възстановяване на недължимо 
платена сума за образуване на дело, за съобразяване с решенията Висш 
съдебен съвет по протокол № 11/23.03.2011 г., т. 6 и на Комисия по правни 
въпроси по протокол № 17/25.05.2015 г., т. 2, съгласно което решението на 
ВСС по протокол № 11/23.03.2011 г., т. 6 се прилага и в случаите на внесена 
държавна такса в друг съд поради допусната грешка. 

2. ПРЕПОРЪЧВА на Софийски районен съд да уведоми Софийски 
градски съд, че по бюджета на съда е постъпила сума в размер на ………., 
като не е установено наличието на информация за образуване на дело. 

    Забележка: В указанията за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт за 2019 г. е обърнато внимание, че възстановяването на 
държавни такси следва да бъде съобразено с решения по протокол № 
11/23.03.2011 г., т. 6 на ВСС и по протокол № 17/25.05.2015 г., т. 2 на 
Комисия по правни въпроси на ВСС. 

 
 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
климатици. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
1. ВРЪЩА искането на административния ръководител на Районен 

съд гр. Костинброд в частта за осигуряване на средства за закупуване на 3 
броя климатици за работни помещения, 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 за 
работни помещения, представяне на констативни протоколи за състоянието на 
климатиците, които ще бъдат подменени и допълнителна информация за 
обема на помещенията, на които ще бъдат монтирани климатичните системи.  

2. ПРЕПРАЩА искането на искането на административния 
ръководител на Районен съд гр. Костинброд за закупуване на климатик за 
сървърно помещение, по компетентност на Комисия „Професионална 
квалификация и информационни технологии“ към Пленума на Висш съдебен 
свет. 

 
 
 
24. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси от 24.06.2019 

г. във връзка с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по т. 10 от протокол 
№ 20/29.05.2019 г. относно размера на възнаграждението за ранг, което 
следва да се изплаща на прокурор в районна прокуратура, с достигнат ранг 
„прокурор ВКП/ВАП“, командирован в окръжна/апелативна прокуратура. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
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Изпраща решения по т. 10 от протокол № 20/29.05.2019 г. на 
Комисия „Бюджет и финанси“ и по т. 4 от протокол № 16/24.06.2019 г. на 
Комисия по правни въпроси, относно размера на възнаграждението за 
длъжност и ранг на командированите магистрати по реда на чл. 227 от Закона 
за съдебната власт, на Главния прокурор на Република България. 

 
 
25. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Дупница 

относно извършването на разход за изплащане на по-високо трудово 
възнаграждение на основание чл. 259, ал. 1 от КТ, за становище. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 

Извършването на разход за изплащане на по-високо трудово 
възнаграждение във връзка с чл. 259 от Кодекса на труда е от 
компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. 
Дупница. 

Забележка: На база данни за брутната работна заплата за м. юни, 
Районен съд гр. Дупница разполага със средства за изплащане на 
трудовите възнаграждения на магистрати и служители до м. ноември 
включително и недостиг ще възникне реално през м. декември. Корекция на 
бюджета на съда за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ ще бъде 
извършена служебно. 

 
 

26. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Апелативен 
специализиран наказателен съд 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 председателя на Апелативен 
специализиран наказателен съд за договорения нов преференциален годишен 
лихвен процент с обслужващата банка. 

 
 
 

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. 
 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Петрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 62 бр. 
акумулаторни батерии за UPS и подмяна на масла и филтри на дизелов 
генератор. 

Извлечение от протокол № 20/26.06.2019 г. от заседание на КУС. 
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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 увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Районен съд гр. Петрич по § 10-00 „Издръжка“ с ……….., с цел осигуряване на 
средства за доставка и монтаж на 62 бр. акумулаторни батерии за UPS и 
подмяна на масла и филтри на дизелов-генератор. 

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

2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен 
съд гр. Петрич разходите за сключване на договор за извънгаранционно 
абонаментно обслужване на акумулаторни батерии на UPS да бъдат 
извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда. 

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на верижен 
стълбищен робот. 

Извлечение от протокол № 20/26.06.2019 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 корекция на бюджета между Висш съдебен 

съвет и Окръжен съд гр. Хасково за 2019 г. с ……... с ДДС, с цел осигуряване 
на средства за закупуване на верижен стълбищен робот за сградата на 
Съдебната палата в град Хасково, както следва: 

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

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

3. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на 
съдебното власт“, че средствата в размер на ……….. за закупуване на 
стълбищен робот в Окръжен съд гр. Хасково са за сметка на резерва за 
Осигуряване на достъпна среда в имотите на съдебната власт, утвърден в 
поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на 
дълготрайно материални активи“ от Инвестиционната програма на Висшия 
съдебен съвет за 2019 г., съгласно решение по т. 22 от протокол № 
13/13.06.2019 г. 

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на 
Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
скенери, 3 броя принтери и 5 броя UPS. 

Извлечение от протокол № 16/26.06.2019 г. от заседание на КПКИТ.  
 

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 корекция по бюджета на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Хасково за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на три броя скенери, 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. 
Хасково с ………. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Хасково за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на три броя персонални принтери /………../ и пет броя 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. Хасково с 
………. 
 

 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
високоскоростни документни скенери. 

Извлечение от протокол № 16/26.06.2019 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 на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой високоскоростен документен скенер, 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. 
Гоце Делчев с ……….. 

Мотиви: Съгласно решение по т. 4 от протокол № 16/26.06.2019 г. 
от заседание на КПКИТ е целесъобразно закупуването само на 1 брой 
високоскоростен документен скенер.  

 
 
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна 
техника. 

Извлечение от протокол № 16/26.06.2019 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 на Районен съд гр. Тервел за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на звукозаписна техника, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с ……... 

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

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 
потребителски модул към ПП „Аладин“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

на Административен съд гр. Варна за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на потребителски модули „Личен състав“ и „Отпуски“ към ПП 
„Аладин“, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен 
съд гр. Варна със ……….  
 
 

Разни. 
 
34. ОТНОСНО: Съгласуване на финансова обосновка към проект на 

Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление 
на недвижим имот – публична държавна собственост от Областен управител 
на Област Търговище на Висш съдебен съвет, за нуждите на 
Административен съд гр. Търговище. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. СЪГЛАСУВА финансовата обосновка по Проекта на Решение на 

Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на 
недвижим имот – публична държавна собственост от Областен управител на 
Област Търговище на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен 
съд гр. Търговище. 

2. Решението да се изпрати на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството и на Областния управител на Област 
Търговище. 
 
 

35. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС, за 
изплащане на обезщетение по Закона за отговорността на държавата и 
общините за вреди. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изплатена сумата от ………... на 

……………, представляваща главници, лихви за периода 31.10.2013 г. – 
28.10.2016 г. и 29.10.2016 г. - 25.06.2019 г. и разноски, за обезщетение по 
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, на основание 
Решение № 9731/25.06.2019 г. на ВАС и Решение № 4243/23.06.2017 г. на 
Административен съд София-град, допълнено с Решение № 6515/10.11.2017 г. 
на Административен съд София-град. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ към главницата в размер на …….. да се 
изплати лихва за забава за периода 29.10.2016 г. – 04.07.2019 г. в размер на 
………... 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ към главницата в размер на ……….. да се 
изплати лихва за забава считано от 05.07.2019 г. до окончателното изплащане 
на сумата. 

 
 

36. ОТНОСНО: Доклад на работната група, изготвен в изпълнение на 
Заповед № ВСС – 6492/28.05.2019 г. на Главния секретар на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ОПРЕДЕЛЯ лимити на средствата, необходими за закупуване на 

обзавеждане на работно място за административен ръководител, за един 
магистрат, за двама магистрати и за двама служители в съдебни сгради, 
съгласно сумите по Приложение № 1. 

2. ОПРЕДЕЛЯ лимит в размер на ………. без ДДС или ……….. с ДДС 
на средствата, необходими за закупуване на обзавеждане на съдебни зали в 
съдебни сгради. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат обзаведени два апартамента, за 

сметка на утвърдените средства по бюджета на Висшия съдебен съвет, както 
следва: 

- до ……….. без ДДС за апартамент, находящ се в гр. София, район 
„Триадица“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 45, ет. 4, ап. 13 (за нуждите на 
член на ВСС); 

- до ………... без ДДС за апартамент, находящ се в гр. София, район 
„Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68.  

2. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Управление на собствеността“ 
за конкретизиране/определяне вида на обзавеждането и оборудването, 
необходимо за описаните два апартамента, в рамките на утвърдените лимити. 
 
 

37. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по 
проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен 
съвет към 30.06.2019 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА за сведение обобщена справка за усвояване на 

средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на 
Висшия съдебен съвет към 30.06.2019 г. 

2. ПРЕДОСТАВЯ на дирекция „Правна“, отдел „Обществени 
поръчки“ Обобщена справка за получените и изразходваните средства по 
Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет в 
качеството му на бенефициент към 30.06.2019 г., за приобщаване към 
докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите. 

 
 

 
38. ОТНОСНО: Предоставяне на права на Комисия „Бюджет и 

финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната 
власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-

малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани й с 
решения на Пленума на ВСС по т. 12 от протокол № 2/24.01.2019 г. и т. 8 от 
протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите, когато не се провеждат заседания на 
Пленума на Висшия съдебен съвет през времето на съдебната ваканция, да 
взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на 
съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във 
връзка с бюджета на съдебната власт. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-
малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат 
заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет през времето на съдебната 
ваканция, да взема решения във връзка с организирането, провеждането и 
прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, 
включително да избира изпълнител и да сключва договори.  

3. Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на Висшия 
съдебен съвет за взетите решения по управление на бюджета на съдебната 
власт. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
39. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Боряна Димитрова относно 

разпределяне на автомобили с отпаднала необходимост в органи на 
съдебната власт, съгласно приложена справка. 

Отложена по протокол № 25/03.07.2019 г. на КБФ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И :                                                      
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    ОТЛАГА вземането на решение относно разпределяне на 
автомобили с отпаднала необходимост в органите на съдебната власт за 
следващо заседание на комисията. 
 
 

40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 11.07.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 11.07.2019 г. 
 
1. Съгласуване на финансова обосновка към проект на Решение на 

Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на 
недвижим имот – публична държавна собственост от Областен управител на 
Област Търговище на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен 
съд гр. Търговище. 
                                                           
                     

41. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 15.07.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 
обявения дневен ред за заседанието на 15.07.2019 г. 

 
1. Предоставяне на права на Комисия „Бюджет и финанси“ за 

вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в 
периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.   
                                   
 

42. 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 18.07.2019 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. 

Петрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 62 бр. 
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акумулаторни батерии за UPS и подмяна на масла и филтри на дизелов 
генератор. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Хасково за осигуряване на средства за закупуване на верижен стълбищен 
робот. 

 
1.3.  Искане от зам. административен ръководител на Районен съд гр. 

Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя скенери, 3 броя 
принтери и 5 броя UPS. 

 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
високоскоростни документни скенери. 

 
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Тервел за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника. 
 
1.6. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на потребителски 
модул към ПП „Аладин“.  
 
 

3. Разни. 
 
3.1. Доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС, за изплащане 

на обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за 
вреди. 

 
3.3. Доклад на работната група, изготвен в изпълнение на Заповед № 

ВСС – 6492/28.05.2019 г. на Главния секретар на ВСС. 
 
3.4. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по 

Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 
30.06.2019 г. 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

       

 


