
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 30 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 24 юли 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 

 
ОТСЪСТВА : Севдалин Мавров 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор 
на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел 
„Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Евгения 
Кънева – началник отдел „Обществени поръчки“. 

При обсъжданията по точка 42 присъства Николай Найденов – и.д. 
главен секретар на ВСС и директор на дирекция „Правна“ в АВСС. 
 
 

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 140 729 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 140 729 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: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на 
Апелативен съд гр. Варна 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/pr30-t1-pril1.pdf
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В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 
г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с 
3 110 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ на Апелативен съд гр. Варна с 3 110 лв. 

 
 
3. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по 

бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на възнаграждение по граждански договор. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА председателя на Районен съд гр. Велинград да 

сключи граждански договор за два месеца, за предаване и въвеждане в 
работа на новия главен счетоводител. 

2. Във връзка с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 
44/30.07.2015 г., т. 27, ИЗПРАЩА решението по т. 1 на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по 
компетентност. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана 
промяна по бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2019 г., както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2019 г. по 
§ 10-00 „Издръжка“ с 4 000 лв. 

3.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2019 г. по 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 4 000 лв.  

 
 

4. ОТНОСНО:  Корекции по бюджета за дейността на учебните и 
почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2019 г., в рамките 
на утвърдения бюджет за 2019 г.  

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебната и почивна 

дейност на Прокуратура на Република България за 2019 г., за закупуване на 
нов програмен продукт, в рамките на общия бюджет, както следва: 

1.1. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 22 656 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебната и почивна 

дейност на Прокуратура на Република България за 2019 г., за изплащане на 
обезщетения по чл. 224, ал. 1 от КТ, в рамките на общия бюджет, както 
следва: 

2.1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ с 31 000 лв. 
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5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Искра Георгиева Блъскова – административен 
ръководител - председател на Окръжен съд гр. Русе. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 

Русе 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 Искра 
Георгиева Блъскова – административен ръководител - председател на 
Окръжен съд гр. Русе, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
47.1 от протокол № 23/16.07.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет. 

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

 
 

6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 
по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна 
касационна прокуратура. 
 

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 конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в 
длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, съгласно 
приложената справка. 

1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България 
за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с        
12 640 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 12 640 лв. 

1.3. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната 
комисия в размер на 3 160 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш 
съдебен съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 

7. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 
по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна 
административна прокуратура. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 



 

 

 

4 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения 
на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „прокурор“ 
във Върховна административна прокуратура, съгласно приложената справка. 

1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България 
за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с        
13 180 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 13 180 лв. 

1.3. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната 
комисия в размер на 3 280 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш 
съдебен съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
окръжен 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 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 3 074 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 435 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 8 509 лв. 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Велинград за съд 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. януари до м. юни включително.  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 057 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 057 лв. 

 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ 
ремонт и закупуване на оборудване за съдебна зала. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

Апелативен съд гр. Велико Търново в частта за осигуряване на средства за 
изработка, доставка и монтаж за оборудване на съдебна зала, за представяне 
на оферти съобразени с утвърдените с решение на пленума на Висш съдебен 
съвет по протокол № 17/18.07.2019 г. пределни цени за оборудване на 
съдебни зали. 

2. ПРЕПРАЩА искането от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ 
ремонт на съдебна зала, по компетентност на комисия „Управление на 
собствеността“ към пленума на Висш съдебен съвет. 

 
 

11. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор 
№ 1242/16.12.2016 г. със ЗК „Уника“ и предмет: „Имуществено застраховане на 
сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Висшия 
съдебен съвет“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ паричната гаранция за изпълнение на договор № 

1242/16.12.2016 г. в размер на …. да бъде освободена и да се възстанови на 
изпълнителя ЗК „Уника“ по посочената от него банкова сметка - 
„Райфайзенбанк“ ЕАД – …. 

 
 

12. ОТНОСНО: Предложение от Комисия „Управление на 
собствеността“ за провеждане на съвместно заседание с Комисия „Бюджет и 
финанси“ във връзка с проект на „Правила за планирането, организацията за 
предоставяне на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд 
на съдебната власт“. 

Извлечение от протокол № 22/10.07.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение предложението на Комисия „Управление на 

собствеността“. 
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2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на съвместно заседание през 
месец септември 2019 г. с Комисия „Управление на собствеността“ за 
обсъждане на проекта на „Правила за планирането, организацията за 
предоставяне на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд 
на съдебната власт“. 

  
 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Несебър за осигуряване на средства за възлагането на услуга за 
изработване и процедиране изменение на действащия ПУП-ПЗ и РУП. 

Извлечение от протокол № 22/10.07.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за 

възлагането на услуга за изработване и процедиране изменение на 
действащия ПУП-ПЗ и РУП за УПИ XX в кв. 55 по плана на гр. Несебър. 

2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че разхода в размер на …. за изработване и процедиране изменение 
на действащия ПУП-ПЗ и РУП за УПИ XX в кв. 55 по плана на гр. Несебър, ще 
бъде извършен за сметка на „Неразпределения резерв за проектиране и 
основен ремонт на сгради“, утвърден в поименното разпределение на 
разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2019 г., съгласно решение 
по т. 15 от протокол № 17/18.07.2019 г. на пленума на ВСС. 

  
 

14. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ 
от 17.07.2019 г. във връзка с извършени строително-монтажни работи във 
ведомствено жилище от фонда на ВСС, находящо се в гр. София, р-н Люлин, 
бл. 302. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде заплатена сумата в размер на … за 

извършени строително-монтажни работи във ведомствено жилище от фонда 
на ВСС, със застроена площ от 46,26 кв.м., находящо се в гр. София, р-н 
Люлин, бл. 302. 

  
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ямбол за възстановяване по набирателната сметка на съда на 
конфискувана сума.    

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ВРЪЩА на Районен съд гр. Ямбол преписката за възстановяване по 

набирателната сметка на конфискувана сума в размер на …. по ИД 93/2006 г. 
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по описа на ДСИ при Районен съд гр. Ямбол за преценка относно правната 
възможност за позоваване на изтекла погасителна давност. 

 
 
16. ОТНОСНО: Прецизиране на потребностите от информационни и 

образователни материали в изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и 
финанси“ към Пленума на ВСС по протокол № 21/05.06.2019 г., т. 22 във 
връзка с организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на печатни материали за нуждите на ВСС“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ПРИЕМА предложението от сектор „Връзки с обществеността“ за 

обявяване на обществена поръчка при предложените количества за срок от 
една година и със следните корекции в позиция 5, раздел I „Доставки“ в 
Графика на планираните обществени поръчки за 2019 г. на ВСС: 

- Сборник, представящ Образователната програма и приложени 
добри практики (методическо ръководство) – 2 000 бр.; 

- Конституция на Република България (адаптирано издание) – 15 000 
бр.; 

- Брошури – 30 000 бр.; 
- Плакат за популяризиране на Образователната програма – 1 000 бр.; 
- Афиш за популяризиране на различни инициативи в рамките на 

Образователната програма – 1 500 бр.;  
- Удостоверение за участниците в Образователната програма – 

15 500 бр.; 
- Брошура на английски език, представяща Образователната 

програма – 200 бр.; 
- Плакат за популяризиране на информационната кампания „Ден на 

отворените врати“ – 1 000 бр.; 
- Ролков банер и стойка – 3 бр. 
2. ИЗПРАЩА преписката чрез главния секретар на АВСС на сектор 

„Връзки с обществеността“ за предприемане на последващи действия 
съгласно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените 
поръчки. 

 
 

17. ОТНОСНО: Отчет на Плана за действие за изпълнение на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014–2020 г. от Висшия 
съдебен съвет през 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение Отчет на Плана за действие за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014–2020 г. от Висшия 
съдебен съвет през 2019 г. 
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18. ОТНОСНО: Предложение на 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 по приложения списък, числящи се на Прокуратура на 
Република България. 

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

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

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от Министерство на правосъдието, ГД 
„Изпълнение на наказанията“ за безвъзмездно предоставяне на лек 
автомобил „Мерцедес А17Д“ с рег. № РР 1474 ВК, числящ се на Окръжна 
прокуратура гр. Разград. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ИЗПРАЩА на главния прокурор на Република България искането от 

Министерство на правосъдието ГД „Изпълнение на наказанията“ за 
безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Мерцедес А17Д“ с рег. № РР 
1474 ВК, числящ се на Окръжна прокуратура гр. Разград, за становище. 

 
 

20. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд гр. Хасково за 
безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил с отпаднала 
необходимост. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА на министъра на правосъдието писмото от 

Административен съд гр. Хасково за безвъзмездно предоставяне на служебен 
автомобил с отпаднала необходимост на Областно звено „Охрана“ гр. 
Хасково, за становище. 

 
 

21. ОТНОСНО: Справка за броя на образуваните дела по видове и 
органи на съдебната власт, във връзка с решение на комисия „Бюджет и 
финанси“ по протокол № 21/05.06.2019 г., т. 7. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение справки за броя на образуваните дела по 

видове и органи на съдебната власт за първо и второ тримесечие на 2019 г. 
 

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. 
 
22. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт 

за 2019 г. с цел осигуряване на средства за текущи ремонти и аварийни 
текущи ремонти. 

Извлечение от протокол № 23/17.07.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 

„Издръжка” на Районен съд гр. Кюстендил с …. с цел осигуряване на средства 
за подмяна на счупени плочки и отстраняване на последствия от теч и др. в 
съдебни зали. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка” на Окръжен съд гр. Смолян с …. с цел осигуряване на средства за 
подмяна на отоплителни радиатори на първи  и втори етаж.  

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

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка” на Окръжен съд гр. Русе със …. с цел осигуряване на средства за 
подмяна на радиатори.  

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

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка” на Районен съд гр. Горна Оряховица с …. с цел осигуряване на 
средства за подмяна на дограма на централно и западно крило в сградата на 
съда. 

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

5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка” на Административен съд гр. Враца с …. с цел осигуряване на 
средства за подмяна на дефектирал компресор на чилър. 

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

6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка” на Окръжен съд гр. Габрово с …. с цел осигуряване на средства за 
авариен ремонт на отоплителна инсталация. 
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 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства 
административния ръководител, в случай на необходимост, следва да 
предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по 
бюджета на съда 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. 

7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка” на Апелативен специализиран наказателен съд с …. с цел 
осигуряване на средства за неотложен ремонт на климатична и 
вентилационна система. 

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

8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка” на Окръжен съд гр. Ямбол с …. с цел осигуряване на средства за 
дейности по пускането в експлоатация на два газови котела. 

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

9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка” на Районен съд гр. Исперих с …. с цел осигуряване на средства за 
авариен ремонт на съдебна зала. 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за увеличение на бюджета за 2019 г. 
на Районен съд гр. Малко Търново за обособяване на регистратура по ЗЗКИ за 
следващо заседание на комисията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“  исканията  от 
органи на съдебната власт за обзавеждане на работно място на 
административен ръководител, на един магистрат, на двама магистрати и на 
двама служители и съдебни зали да бъдат отправяни към комисия „Бюджет и 
финанси“, а исканията за обзавеждане на цели сгради и пристройки, за 
обзавеждане след основни ремонти, за обзавеждане на архивни помещения 
да бъдат отправяни към комисия „Управление на собствеността“. 

 
 

23. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 
2019 г. с цел осигуряване на средства за организирането, провеждането и 
възлагането на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на 
външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2“. 

Извлечение от протокол № 17/18.07.2019 г. от заседание на 
пленума на ВСС.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2019 г. на Висш 
съдебен съвет и Върховен касационен съд с цел осигуряване на средства за 
организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с 
предмет: „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата 
София, бул. „Витоша“ № 2“, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Върховен 
касационен съд с … 

  
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на новата 
сграда на съда.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. 

Нова Загора по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с …. с цел осигуряване на 
средства за доставка и монтаж на интериорни мебели и оборудване на новата 
сграда на съда. 

Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от 
предходни години по бюджета на съдебната власт. 

В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за 
закупуване на обзавеждане на съдебната сграда административния 
ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно 
компенсирана промяна по бюджета на съда 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. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
климатик за сървърно помещение. 

Извлечение от протокол № 17/16.07.2019 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. Чепеларе за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение на стойност …., 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. 
Чепеларе с …. 
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26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
климатик за сървърно помещение. 

Извлечение от протокол № 17/16.07.2019 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. Пазарджик за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение на стойност …., 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. 
Пазарджик с … 

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация. 

Извлечение от протокол № 17/16.07.2019 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. Средец за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за новоназначен съдия, 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. 
Средец с … 

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване 
на 1 брой сървър среден клас, OC Microsoft Windows Server 2016 и 1 брой UPS 
за сървър. 

Извлечение от протокол № 17/16.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Пазарджик за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас на стойност …. и UPS за 
сървър на стойност ….., както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Пазарджик за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на OC Microsoft Windows Server 2016 на стойност …., 
както следва:  

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

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

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър с 
операционна система ОС Microsoft Windows Server Std 2019.   

Извлечение от протокол № 17/16.07.2019 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. Мездра за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър, ведно с операционна система ОС Microsoft 
Windows Server Std 2019, 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. 
Мездра с … 

  
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за 
сървър Windows Server Std 2019 64Bit.   

Извлечение от протокол № 17/16.07.2019 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. Котел за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой лиценз за сървър Windows Server Std 2019 64Bit, както 
следва:  



 

 

 

14 

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

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

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 
компютърна система „NForce” и „JES API“.   

Извлечение от протокол № 17/16.07.2019 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. Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на компютърна система „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. 
Велико Търново с … 

Забележка: 
Разходите за поддръжка и право на ползване на програмния 

продукт „NForce” в размер на …. за 12 месеца да се поемат в рамките на 
утвърдения бюджет на Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка“.  

  
 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
информационни табла. 

Извлечение от протокол № 17/16.07.2019 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. Силистра за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 3 броя информационни табла, както следва:  

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

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

 
33. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ от 16.07.2019 г. относно искане от зам. 
административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за 
осигуряване на средства за закупуване на 2 броя документни скенери.   
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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. Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя скенери, 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. 
Велико Търново с … 

 
 

34. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ от 16.07.2019 г. относно искане от 
административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване 
на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.   

 
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. Ботевград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой 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. 
Ботевград с …. 

 
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обособяване и 
изграждане на архив и закупуване на климатик. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд 

гр. Бургас и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на климатик в това число и демонтаж /…./, както 
следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Бургас с …. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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ПРЕПРАЩА по компетентност до комисия „Управление на 
собствеността“ на ВСС искането на Административен съд гр. Бургас в частта 
за обособяване и изграждане на архив. 

 
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София-област за осигуряване на средства за 
закупуване на два броя копирни машини. 

 
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 

Административен съд София-област за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на 
ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на два броя копирни 
машини Toshiba e-Studio 4518A, в това число удължена гаранция за 2-ра и 3-та 
година, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд София-област с … 

 
 

37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Районен съд гр. Смолян за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на копирна машина, както следва: 

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

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

Разни. 
 
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Софийски градски съд за одобряване на разход по код 90. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски 

градски съд в размер на …. за възстановяване на държавна такса, във връзка 
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с постигната спогодба, съгласно протокол от 04.06.2019 г. на Софийски 
градски съд, Търговско отделение, VI-19 състав. 
 
 

40. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на активи от 
Административен съд гр. Пловдив на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив. 

 
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, Административен съд гр. Пловдив да предостави 
безвъзмездно за управление активи на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив, 
по приложения списък. 

 
 
41. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните 

командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите 
на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния 
прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на 
правосъдието за II - ро тримесечие на 2019 г.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия 

съдебен съвет за II - ро тримесечие на 2019 г.  
2. Одобрява разходите за командировки на председателя на 

Върховния административен съд за II - ро тримесечие на 2019 г.  
3. Одобрява разходите за командировки на главния прокурор на 

Република България за II - ро тримесечие на 2019 г.  
4. Одобрява разходите за командировки на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за II - ро тримесечие на 2019 г.  
5. Одобрява разходите за командировки на директора на 

Националния институт на правосъдието за II - ро тримесечие на 2019 г.  
6. Приема за сведение информацията на председателя на Върховен 

касационен съд от която е видно, че не са му изплащани средства за 
командировки за II - ро тримесечие на 2019 г.  

7. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия 
съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности 
по европейски и международни програми от която е видно, че не са им 
изплащани средства за командировки за II - ро тримесечие на 2019 г.  
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

42. ОТНОСНО: Подлежащо на изплащане обезщетение по Закона за 
отговорността на държавата и общините за вреди. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход за изплащане на 

обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, 
съгласно диспозитива на Решение № 5113/01.08.2017 г., постановено по 
адм.д. № 3345/2017 г. на Административен съд София-град, Първо отделение, 
35-ти състав. 

 
  
43. ОТНОСНО: Решение на КАК към СК на ВСС по протокол № 

27/22.07.2019 г. относно разкриване на длъжности „съдия“ в Административен 
съд гр. Хасково, Административен съд гр. Пазарджик и Административен съд 
гр. Благоевград. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА разкриването на 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ 

в Административен съд гр. Хасково от датата на вземане на решението. 
1.1. В рамките на утвърдения бюджет за 2019 г. на Административен 

съд гр. Хасково по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ искането не е финансово обезпечено. 
Необходимите средства ще бъдат обезпечени за сметка на реализирани 
икономии по параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт. 

2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА разкриването на 2 /две/ щатни длъжности „съдия“ 
в Административен съд гр. Пазарджик от датата на вземане на решението. 

2.1. В рамките на утвърдения бюджет за 2019 г. на Административен 
съд гр. Пазарджик по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ искането не е финансово 
обезпечено. Необходимите средства ще бъдат обезпечени за сметка на 
реализирани икономии по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт. 

3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА разкриването на 2 /две/ щатни длъжности „съдия“ 
в Административен съд гр. Благоевград от датата на вземане на решението. 

3.1. В рамките на утвърдения бюджет за 2019 г. на Административен 
съд гр. Благоевград по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ искането не е финансово 
обезпечено. Необходимите средства ще бъдат обезпечени за сметка на 
реализирани икономии по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт. 

 
  
44. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита по вид 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира 

и проведе открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и 
съдилищата“ с прогнозна стойност …. без ДДС, както и да възложи същата, 
като подпише договор с определения изпълнител, или да прекрати 
процедурата. 

   
 

45. ОТНОСНО: Писма от председателите на Апелативен 
специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд с искане 
за изплащане на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за 
съдебната власт.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
По поставеният въпрос Пленума на Висшия съдебен съвет е 

предприел действия с решение по т. 7 от Протокол № 18/22.07.2019 г., като е 
одобрил проект на писмо до министъра на финансите с искане на 
допълнителни средства по бюджета на съдебната власт във връзка с 
разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт.  

 
 

46. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС -9152/19.07.2019 г. от „Сиела 
Норма“ АД за финансова помощ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Инициативата „Предизвикай: Съдебната практика“ на „Сиела Норма“ 

АД и професионален сайт Предизвикай правото не следва да се финансира с 
публични средства. 
 
                                                                                                                                                                                                                                    

47. 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 29.07.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
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1.1. Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. 
с цел осигуряване на средства за текущи ремонти и аварийни текущи ремонти. 

 
1.2. Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. с 

цел осигуряване на средства за организирането, провеждането и възлагането 
на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на външни асансьори 
на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2“. 

 
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Нова Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на новата сграда на 
съда.  

 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за 
сървърно помещение. 

 
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за 
сървърно помещение. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна 
конфигурация. 

 
1.7. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър 
среден клас, OC Microsoft Windows Server 2016 и 1 брой UPS за сървър. 

 
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Мездра за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър с 
операционна система ОС Microsoft Windows Server Std 2019.   

 
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Котел за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за сървър 
Windows Server Std 2019 64Bit.   

 
1.10. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 

Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна 
система „NForce” и „JES API“.   

 
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя информационни 
табла. 

 
1.12. Искане от зам. административния ръководител на Районен съд 

гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
документни скенери.   

 
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен 
скенер.   
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1.14. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 
 
1.15. Искане от административния ръководител на Административен 

съд София-област за осигуряване на средства за закупуване на два броя 
копирни машини. 

 
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Смолян за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

3. Разни. 
 
3.1. Искане от административния ръководител на Софийски градски 

съд за одобряване на разход по код 90. 
 
3.2. Безвъзмездно предоставяне на активи от Административен съд 

гр. Пловдив на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив. 
 
3.3. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни 

пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на 
Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II - 
ро тримесечие на 2019 г. 

 
3.4. Организиране и провеждане на открита по вид процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни 
конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“. 
 
 
 

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

            
                          БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 


