
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

П Р О Т О К О Л   № 28 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 17 юли 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА: Гергана Мутафова 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор 
на дирекция „Бюджет и финанси”,Ирина Иванова – началник отдел 
„Бюджетно финансиране”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител, Евгения Кънева – началник 
отдел „Обществени поръчки“, Христина Тодорова – директор на дирекция 
„Международна дейност и протокол“. 
 
 

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 149 157 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 149 157 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/pr28-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 
270 532 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 54 537 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 215 995 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

270 532 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с        

268 372 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с        

1 360 лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 800 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Извършване на промяна по бюджета на Висш съдебен 

съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за 
битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на 
ВСС. 

 
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 за 2019 г. на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на 
средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, 
управлението на които е възложено на Пленума на ВСС, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със 500 000 лв. 
2.  УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни 

санкции“ с 500 000 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 

с решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 12/04.07.2019 г., т. 8 за 
увеличаване на щатната численост на Административен съд гр. Бургас с 2 
щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ и 2 щ.бр. за длъжността „съдебен 
деловодител“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат разкрити 2 щатни бройки за длъжност 
„съдебен секретар“ и 2 щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител“ в 
Административен съд гр. Бургас. 

2. Средствата по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персона, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ за разкриването на бройките да 
се осигурят за сметка на съкратените бройки от решението по т. 2 от протокол 
№ 12/04.07.2019 г. на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pri28-t2-pri1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pri28-t2-pri1.pdf


 

 

 

3 

колегия на ВСС по щата на Окръжен съд гр. Видин – 1 щ.бр. за длъжност 
„съдебен деловодител“, по щата на Окръжен съд гр. Габрово – 1 щ.бр. за 
длъжност „съдебен деловодител“, по щата на Районен съд гр. Търговище – 1 
щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и по щата Районен съд                  
гр.   Хасково – 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“. 

3. ИЗПРАЩА настоящето решение на Комисия „Съдебна 
администрация“ съм Съдийската колегия на ВСС.  
 
 
 

5. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 
с решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 13/10.07.2019 г., т. 4 за 
разкриване на 2 щ.бр. за длъжност „призовкар“ в Окръжен съд гр. Варна и 
разкриване на 3 щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щ.бр. за длъжност 
„съдебен деловодител“ в Районен съд гр. Варна. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат разкрити 2 щатни бройки за длъжност 
„призовкар“ в Окръжен съд гр. Варна. Искането е финансово обезпечено по 
бюджета за 2019 г. 

2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат разкрити 4 щатни бройки за съдебни 
служители – 3 щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щатна бройка 
за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд гр. Варна. Искането е 
финансово обезпечено по бюджета за 2019 г. 

3. При произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване на 
щатната численост на съдебните служители в Окръжен съд гр. Варна и 
Районен съд гр. Варна да се уведоми дирекция „Бюджет и финанси“ за 
предприемане на действия по обезпечаването с необходимите средства по 
бюджетите на Окръжен съд гр. Варна и Районен съд гр. Варна за 2020 г. 

4. ИЗПРАЩА настоящето решение на Комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС.  
 
 

 
    6. ОТНОСНО: Искане от административен ръководител на 

Административен съд гр. Благоевград 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 съдия за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-град за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 194 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 194 лв.  
 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административен ръководител на 
Административен съд гр. Варна 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 двама 
магистрати за периода 01.04.2019 г. до 30.06.2019 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 8 702 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Варна за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 702 лв.  
 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административен ръководител на 
Административен съд гр. Сливен 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 двама 
магистрати за второ тримесечие на 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 8 702 лв. 

2.  УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Сливен за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 702 лв.  
 

 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Варна 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 : 
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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 
командировани съдии и младши съдии за второ тримесечие на 2019 г., 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 868 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 820 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 688 лв.  
 
 

10. ОТНОСНО: Искане от зам. административния ръководител на 
Окръжен 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 
командировани магистрати за периода м. януари до м. юни включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 13 835 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 13 835 лв. 
 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Асеновград 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 София-град за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 485 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
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служебни правоотношения“ с 2 485 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 
 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
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 за периода 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г., 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 627 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 930 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2019 г. по      
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 12 557 лв.  
 
 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Благоевград 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 01.01.2019 г.  до 31.01.2019 г., 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2019 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 244 лв.  

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 244 лв.  
 
 
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 
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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 
командирован магистрат за периода от месец януари до месец юни 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 521 лв.  

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 521 лв.  
 
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Дупница 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 Софийски районен съд за 2019 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 943 лв. за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-град за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 637 лв. за изплащане на разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2019 г. по      
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 580 лв. за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати. 
 
 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работна 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 разликата в работна заплата на 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Кюстендил за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 050 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 050 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 
 
 

17. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административния ръководител на 
Районен съд гр. Разлог 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 месец април до месец юни 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 107 лв.  

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 107 лв.  
 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Свищов 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 Софийски районен съд за 2019 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 947 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2019 г. по    
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
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правоотношения“ с 947 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 
 
 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливница 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 за периода от месец април до месец юни 
включително. 

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 2 384 лв.  

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-област за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 528 лв.  

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2019 г. по      
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 912 лв.  
 
 

20. ОТНОСНО: Искане от зам. административния ръководител на 
Районен съд гр. Ямбол 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 Окръжен съд гр. Ямбол за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 492 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2019 г. по      
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 492 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 
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21. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната 
комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в 
Национална следствена служба. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

   ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на 
членовете на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в 
длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, съгласно 
приложената справка:  

1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България 
за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 6 770 
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 6 770 лв. 

3. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 1 730 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен 
съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 
  
 

22. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсни комисии за 
младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

  ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на 
членовете на конкурсни комисии за младши следователи в следствените 
отдели в окръжните прокуратури, съгласно приложената справка:  

1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България 
за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с        
39 320 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 39 320 лв. 

3. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните 
комисии в размер на 9 870 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш 
съдебен съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 
 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на 
извършени разходи за командироване на магистрати за участие в изпитни 
комисии за младши съдии в края на обучението в НИП и провеждане на 
конкурс за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища. 
 

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 
Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за 
участие в изпитни комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП и 
провеждане на конкурс за преместване на длъжност „съдия“ в районните 
съдилища, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 1 921 
лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кърджали с 
1 921 лв. 
 
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи за командироване на магистрат, за участие в конкурсна комисия за 
преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища. 
 

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. Добрич за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за 
участие в конкурсна комисия за преместване на длъжност „съдия“ в районните 
съдилища, както следва: 

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

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

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
6 броя метални куриерски колички. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
     ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Специализиран 
наказателен съд разходите в размер на ……….. за закупуване на 6 броя 
метални куриерски колички, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет 
на съда за 2019 г. 
 
 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
климатик. 
 



 

 

 

12 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
     ВРЪЩА искането на административния ръководител на Районен съд 
гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на климатична 
техника, за представяне на оферти, съобразени с утвърдените с решение на 
Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/16.03.2017 г. пределни 
цени за закупуване на климатици за работни помещения. 
 
 
 

27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Монтана с 
предложение да се даде съгласие за изплащане на допълнително 
възнаграждение във връзка с чл. 233, ал. 6, изречение първо от ЗСВ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

 ПРЕПОРЪЧВА на административният ръководител на Районен съд 
гр. Монтана да се възползва от дадената възможност в разпоредбите на 
чл.259, ал.1 от Кодекса на труда. В този смисъл е и решение по т. 7 от 
протокол № 3/20.01.2014 г. на Комисия по правни въпроси, съгласно което  
няма пречка да се заплаща допълнително възнаграждения на основание 
чл.259, ал.1 от КТ, във връзка с чл. 229 от ЗСВ при заместване на държавен 
съдебен изпълнител и съдия по вписванията от районен съдия, при условията 
на чл. 264, ал. 4 и чл. 279, ал. 3  от ЗСВ, в рамките на утвърдения бюджет на 
съответния орган. 

Забележка: На база на данни за брутната работна заплата за м. юни,  
Районен съд гр. Монтана 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 по 
бюджета на съда за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения" ще бъде 
извършена служебно. 

 
 

28. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Международна 
дейност и протокол“, АВСС относно актуализиране на информация в 
изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ от 05.06.2019 г., във 
връзка с организиране  и провеждане на обществено поръчка за изработване 
и отпечатване на рекламни/информационни материали за нуждите на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРИЕМА Вариант II на предложението на директора на 
дирекция „МДП“ за обявяване на обществена поръчка при предложените 
количества, коригирани за срок от една година, и със следните корекции от 
раздел I: 

2. Визитни картички - двуезични: 
- за представляващ ВСС и говорителите на СК и ПК – по 150 бр.; 
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- за членовете на ВСС – по 100 бр. 
- за главен секретар на АВСС – по 100 бр.; 
- за директори на дирекции в АВСС – по 50 бр.; 

- за експерт протокол и служителите от сектор „Връзки с 
обществеността“, АВСС – по 100 бр. 

3. ИЗПРАЩА преписката чрез главния секретар на АВСС на 
дирекция „МДП“ за предприемане на последващи действия съгласно 
Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки. 

 
 
 
29. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Международна 

дейност и протокол“, АВСС относно информация за предприетите действия по 
организиране на съвместната среща на проектните екипи на Европейската 
мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) в периода 19-20 септември 2019 г. в гр. 
София, България в изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“, 
по протокол № 25/03.07.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРИЕМА за сведение представената информация за предприетите 
действия по организиране на съвместната среща на проектните екипи на 
Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) в периода 19-20 септември 
2019 г. в гр. София, България в изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и 
финанси“, по протокол № 25/03.07.2019 г. 

2. ОДОБРЯВА провеждането на работните срещи и обеди на 19 и 20 
септември 2019 г. в хотел „Балкан“ и организирането на вечеря на 19.09.2019 
г. в хотел „Арена ди Сердика“ и ОДОБРЯВА извършването на разход в размер 
до ………. съгласно предложените оферти за провеждането на 
мероприятието. 

Забележка: Съгласно Правилата на ЕМСС за възстановяване на 
разходите през 2019 г., на институцията домакин ще бъдат възстановени 
до …….. на участник за едно хранене /средна сума/, осигурена за 
участниците в проектните екипи. Когато се обяви възстановяване на 
разходите, институцията домакин изпраща в Офиса на ЕМСС списък с 
участниците и общо изчислената сума за храненията, осигурени за 
срещата. 

 
 

30. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Международна 
дейност и протокол“, АВСС относно възстановяване на разходи от участие на 
членове на ВСС в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети за 
периода януари – юли 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
ПРИЕМА за сведение попълнените формуляри за възстановяване на 

разходите от участие на членове на ВСС в дейностите на Европейската мрежа 
на съдебните съвети за периода януари – юли 2019 г. 
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31. ОТНОСНО: Повишаване на ефективността на събирането на 
присъдени суми от чуждестранни физически лица при взета мярка „парична 
гаранция“ спрямо същите лица. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПРАЩА на Комисия по правни въпроси писмо, с вх. № ВСС-

8557/08.07.2019 г. от изпълнителния директор на НАП, за определяне на 
възможността, преди да бъдат освободени предоставените като парична 
гаранция средства да бъдат усвоени за погасяването на глоби, такси и 
разноски. 

 
 
32. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор на Република 

България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на органите на 
съдебната власт. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и 

методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от 
движими вещи – стопански инвентар, съгласно приложения списък. 

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

3. НЕ ВАЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания в едномесечен 
срок от органите на съдебната власт, да бъдат предложени движимите вещи 
по приложения списък на други юридически лица на бюджетна издръжка.   

 
 
 
33. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с 

приложено искане от административния ръководител на Окръжна прокуратура 
гр. Перник за закриване на 1 брой терминално устройство ПОС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Перник да закрие 1 

брой терминално устройство ПОС за обслужване на транзитната сметка, 
считано от 01.09.2019 г. 

2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Окръжна прокуратура гр. Перник, във връзка с искането им за 
закриване на 1 брой терминално устройство ПОС, обслужващо транзитната 
сметка. 
  
 

34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на 
Районен съд гр. Бяла за увеличаване на ползваните терминални устройства 
ПОС с 1 брой. 
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Бяла да увеличи с един брой 

ползваните терминални устройства ПОС за обслужване на транзитната сметка 
на съда, за приходи от такси. 

2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районен съд гр. Бяла, във връзка с искането им за увеличаване на 
терминалните устройства ПОС, при спазване на исканията по т. 24 от ДДС № 
02/31.03.2016 год. 

 
 
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на очила за 
магистрати и съдебни служители. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

Силистра да поднови искането си за корекция на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка“ за закупуване на предпазни очила, след анализ на изпълнението 
на бюджета за деветмесечието. 
 
 

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

 
 
36. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 30.06.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 30.06.2019 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 30.06.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 
 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
 
37. 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 : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и на Окръжен съд гр. Русе за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване, доставка и монтаж на 14 броя климатици, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Русе с 
………….. 

    Забележка: Отпуснатите средства за закупуване на климатик с 
мощност 9 000 BTU са в рамките на 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. 
 
 

 
 
Разни. 
 
40. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци за 2019 г., за 

Съдебна палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 

     ДАВА СЪГЛАСИЕ окончателно да се доплати задължението за такса 
битови отпадъци за 2019 г. в размер на ………….. за административна сграда, 
находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 2. 
 
 

41. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 30.06.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 30.06.2019 г.  
  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 30.06.2019 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 
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42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 22/10.07.2019 г. на 
Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. СЪГЛАСУВА общия размер на годишната задача за 2019 г. в 
размер на …………. в представеното поименно разпределение на разходите 
по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

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

2. Изпраща решението по т. 42.1 на Комисия „Управление на 
собствеността“, по компетентност. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Във връзка с решения на Комисия „Управление на собствеността“ по 

т. 2.1 от протокол № 22/10.07.2019 г., ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г., както следва:  

1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет за 2019 г. с ………….  

2. УВЕЛИЧАВА утвърдения размер на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи за 2019 г. с …………. 
 
                                                  
                                

43. 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 25.07.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 

 
1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 30.06.2019 г. 
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2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 
г. 

 
„Дава съгласие“ 
 
2.1.  Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

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

3. Разни. 
 
3.1. Задължения за такса битови отпадъци за 2019 г., за Съдебна 

палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2. 
 
3.2. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 

органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 
30.06.2019 г. 

 
3.3. Извлечение от протокол № 22/10.07.2019 г. на Комисия 

„Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС. 
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