
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 31 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 5 август 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 

 
 
ОТСЪСТВА Т: Боряна Димитрова и Севдалин Мавров 
 
От администрацията на ВСС присъства: Ралица Виденова – за директор 
дирекция „Бюджет и финанси“. 
 
 

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 40 246 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 40 246 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: 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 137 065 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr31-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr31-t2-pril1.pdf


 

 

 

2 

Средствата в размер на 137 065 лв. са за сметка на 
неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 
3. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани 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. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 8 020 лв., съгласно Приложение № 1. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. по 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 8 020 лв., 
съгласно Приложение № 1. 

 
 
4. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи 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. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 
10 138 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ със 7 000 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 3 000 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със 

138 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

10 138 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с        

10 000 лв. 
по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата“ със 138 лв. 
 

 
5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Красимир Иванов Харалампиев - съдия във Върховен 
касационен съд. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr31-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr31-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr31-t4-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr31-t4-pril1.pdf
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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 съд 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 Красимир Иванов Харалампиев, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 38 от протокол № 24/23.07.2019 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. 

 
 

6. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Искра Борисова Атанасова – прокурор в Апелативна 
прокуратура гр. Варна. 

 
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 Прокуратурата на 

Република България 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 Борисова Атанасова – прокурор в Апелативна 
прокуратура гр. Варна, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
6 от протокол № 25/29.07.2019 г. на Прокурорската 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. 

 
 

7. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 
по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните 
съдилища - търговска колегия. 

 
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 „съдия“ в апелативните съдилища - търговска колегия, съгласно 
приложената справка: 

1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 5 880 лв., 
съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 
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1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 960 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

1.3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  със  7 840 лв. 

1.4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната 
комисия в размер на 1 960 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш 
съдебен съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 
 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново 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 Апелативен съд гр. Велико Търново за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 306 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА 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 2 306 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

 
 

9. ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на ранговете на 
съдебните служители и изменение на Класификатора на длъжностите в 
администрацията на ПРБ, считано от 01.01.2020 г. 

Извлечение от протокол № 14/22.07.2019 г. от заседание на КСА 
към ПК на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА за сведение одобреното по т. 3.1 от протокол № 

14/22.07.2019 г. на комисия „Съдебна администрация“ при ПК, предложение на 
работната група, сформирана в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и 
финанси“ към ВСС по протокол № 4/06.02.2019 г., по актуализиране на 
ранговете на съдебните служители и изменение на Класификатора на 
длъжностите в администрацията на ПРБ, считано от 01.01.2020 г. 

2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разработване на 
проектобюджета за 2020 г. и бюджетните прогнози за 2021 г. - 2022 г. да 
заложи необходимите средства, съгласно предложението на работната група, 
сформирана в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ към 
ВСС по протокол № 4/06.02.2019 г., по актуализиране на ранговете на 
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съдебните служители и изменение на Класификатора на длъжностите в 
администрацията на ПРБ, считано от 01.01.2020 г. 

 
 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на парична 
награда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 
гр. Димитровград да се възползва от дадената възможност в чл. 2 от 
Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови 
възнаграждения, след изрично решение на пленума на ВСС за даване на 
съгласие на административните ръководители от всички органи на 
съдебната власт да упражнят правомощията си съгласно ПОИСДТВ. 

2. Предложението за поощряване на ... в Районен съд гр. 
Димитровград със „служебна благодарност и грамота“ на основание чл. 358а, 
ал. 2, т. 1 от ЗСВ е от компетентността на административния ръководител на 
Районен съд гр. Димитровград. 

 
 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на барабанен 
модул за копирна машина. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

Тутракан разходите в размер на 420 лв. необходими за закупуване на 
барабанен модул за копирна машина, да бъдат извършени в рамките на 
утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

При необходимост искането да бъде подновено след възникване на 
реален недостиг. 

  
 

12. ОТНОСНО: Молба от Красимир Любомиров Кирилов с вх. № ВСС 
– 9308/24.07.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПРАЩА молбата на Красимир Любомиров Кирилов, за 

изплащане на обезщетение за времето през което е бил отстранен от 
длъжността „прокурор в Софийска градска прокуратура“ и внасяне на 
съответните осигурителни вноски, на главния прокурор на Република 
България, на разпореждане. 
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13. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към 
Съдийската колегия на ВСС от 10.07.2019 г. за увеличаване щатната 
численост на Районен съд гр. Русе с една щатна бройка за длъжността 
„административен секретар“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде разкрита 1 щатна бройка за длъжност 

„административен секретар“ в Районен съд гр. Русе, считано от 01.08.2019 г. 
2. Средствата по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 

нает по трудови и служебни правоотношения“ за разкриването на бройката да 
се осигурят за сметка на съкратените бройки от решението по т. 34 от 
протокол № 24/23.07.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
по щата на Районен съд гр. Мездра – 1 щ.бр. за длъжност „съдебен 
деловодител“ и по щата на Районен съд гр. Тополовград - 1 щ.бр. за длъжност 
„съдебен деловодител“. 

3. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 

 
 

14. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ 
от 24.07.2019 г. относно Договор с рег. № ВСС – 11177/11.09.2018 г. с предмет 
„СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд гр. Варна“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема за сведение решение по т. 2 от протокол № 24/24.07.2019 

г. на комисия „Управление на собствеността“ относно целесъобразността за 
прехвърляне на средства в размер на 174 607.20 лв. по § 10-00 „Издръжка“ по 
бюджета на Районен съд гр. Варна за 2019 г., след прекратяване по взаимно 
съгласие на договор с предмет „СМР по основен ремонт на фасади на 
сградата на Районен съд гр. Варна“. 

2. Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ 
следва да уведоми дирекция „Бюджет и финанси“ за прекратяването по 
взаимно съгласие на договор с предмет „СМР по основен ремонт на фасади 
на сградата на Районен съд гр. Варна“, с цел предприемане на действия за 
корекция по бюджета на Районен съд гр. Варна. 

 
 
 15. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 

дирекция „Вътрешен одит“ във връзка с писмо от министъра на финансите рег. 
№ ВСС – 8895/15.07.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ИЗПРАЩА на административните ръководители на органите на 

съдебната власт Указания за осъществяване на управленската отговорност в 
организациите от публичния сектор, издадени от министъра на финансите на 
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основание чл. 7, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор. 

 
 
16. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” заложени в 
Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г., към 30.06.2019 г., предоставена 
от КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА” от Инвестиционната програма на ВСС към 30.06.2019 г. 

 
 

17. ОТНОСНО: Сключване на договор за извънгаранционна 
поддръжка на сайта на ВСС (www.vss.justice.bg) за срок от 12 месеца. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОДОБРЯВА сключването на договор с „Интерактив видео“ ЕООД за 

извънгаранционна поддръжка на сайта на ВСС (www.vss.justice.bg), за срок от 
12 месеца, в размер на 11 400,00 (единадесет хиляди и четиристотин) лв. без 
ДДС и опция в размер на 3 000 лв. без ДДС, която ще се възлага само при 
необходимост от допълнителни задачи извън посочените в обхвата на 
поддръжката.  

 
 

18. ОТНОСНО: Неправилно постъпила сума по сметка на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ВРЪЩА по набирателната сметка на Районен съд гр. Перник 

събраната сума по НОХД 277/2014 г. в размер на 175 (сто седемдесет и пет) 
лв. за превод по транзитната сметка на първоинстанционния съд, във връзка с 
коректното отчитане на вземанията по издадения изпълнителен лист. 

2. УКАЗВА на административните ръководители при издаване на 
изпълнителни листа да се спазва разпоредбата на чл. 109 от Правилника за 
администрацията в съдилищата. 
 

II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 
пленума на ВСС от 15.07.2019 г. 

 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

 
19. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Административен съд гр. 

Хасково за 2019 г. с цел осигуряване на средства за извършване на неотложен 

http://www.vss.justice.bg/
http://www.vss.justice.bg/
http://www.vss.justice.bg/
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текущ ремонт за възстановяване на причинени щети от настъпило 
застрахователно събитие. 

Извлечение от протокол № 24/24.07.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

 ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 
Административен съд гр. Хасково по §10-00 „Издръжка" с 1 989 лв., с цел 
осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт за 
възстановяване на причинени щети от настъпило застрахователно събитие.  

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

 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 
звукозаписна система за 7 съдебни зали и озвучителна система за 1 съдебна 
зала.   

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Районен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на звукозаписна система за 7 съдебни зали на стойност 6 220 лв. и 
озвучителна система за една съдебна зала на стойност 1 691 лв., както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
със 7 911 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Стара Загора с 
6 220 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Стара Загора с 1 691 лв. 

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на сървър, 
операционна система за сървър и МФУ. 

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Ловеч за 2019 г., с цел осигуряване на средства  за 
закупуване на 1 брой сървър,  както следва: 
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1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 5 529 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Ловеч с 5 529 лв. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Ловеч за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой операционна система за сървър,  както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 1 451 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Ловеч с 1 451 лв. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Ловеч за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой МФУ,  както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет със 710 лв. 

3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Ловеч със 
710  лв. 

Забележка:  
Съгласно решение по т. 15.2. по протокол № 18/22.07.2019 г. 

Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии” 
препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч да 
използва наличия ресурс от техника, с което временно да обезпечи 
работното място на новоназначения служител, до изпълнението на 
обществената поръчка за доставка на компютърни конфигурации за 
нуждите на ВСС и съдилищата. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
информационни табла за две съдебни зали и 1 брой обобщаващо табло за 
всички съдебни зали.   

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на средства  за 
закупуване на 2 броя информационни табла за две съдебни зали и 1 брой 
обобщаващо табло за всички съдебни зали,  както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 4 644 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Благоевград с 4 644 лв. 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
климатик за сървърно помещение.   
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Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на 
КПКИТ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Окръжен съд гр. Сливен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение на стойност 2 000 лв., 
както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 2 000 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Сливен с 2 000 лв. 

 
 

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

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 
и Районен съд гр. Костинброд за 2019 г., с цел осигуряване на средства  за 
закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 1 680 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Костинброд с 1 680 лв. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър и 1 брой операционна система за сървър 
Microsoft Windows server 2016.   

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 
Административен съд гр. Благоевград за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой операционна система за 
сървър Microsoft Windows server 2016, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 8 449 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Благоевград с 8 449 лв. 

  
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на високоскоростен 
скенер - с автоматично подаване на оригиналите (ADF) и 30 броя персонални 
UPS. 

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 
Районен съд гр. Габрово за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой високоскоростен скенер - с автоматично подаване на 
оригиналите (ADF) на стойност 923 лв. и 30 броя персонални UPS, на обща 
стойност 5 423 лв., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 5 423 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Габрово с 
5 423 лв. 

  
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 
мултифункционални устройства и UPS-и.   

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 
Административен съд гр. Добрич за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 4 броя МФУ и 4 броя UPS , както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 3 115 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Добрич с 3 115 лв. 

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване 
на UPS за NAS устройства.  

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Административен съд гр. Пловдив за 2019 г. с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой UPS за NAS устройства, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 619 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Пловдив с 619 лв. 

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр.  Левски за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
звукозаписна система.   

Извлечение от протокол № 18/22.07.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 
Районен съд гр. Левски за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 1 брой звукозаписна система, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 987 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Левски с 987 
лв. 

 
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на съдебни 
зали. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

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

Стара Загора за 2019 г. с 35 896 лв. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на обзавеждане за три съдебни зали, както следва: 

по § 10-00 „Издръжка“ с 10 540 лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 25 356 лв. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на 

съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
 

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

дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност в Районен съд гр. Габрово. 
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от 

изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд 
гр. Габрово. 

2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Районен съд гр. Габрово за изпълнение на препоръката 
дадена по т. 3.2. от одитния доклад. 

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

 
 

32. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 
дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност ОАУ 1911 в Районен съд гр. Бяла Слатина. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – 
констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на 
Районен съд гр. Бяла Слатина. 

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

3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за изпълнението на препоръки 
№ 1 и № 2 по т. 4 от таблицата с препоръки към одитния доклад. 
 
 

Разни. 
 
33. ОТНОСНО: Становище на Сметна палата по доклада за 

финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2018 г., 
изпратено на основание чл. 20, ал. 5 от Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Становище на Сметна палата по доклада за 

финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2018 г., 
изпратено на основание чл. 20, ал. 5 от Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор. 

Забележка:  
Сметна палата изразява становище, че доклада за финансовото 

управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2018 г. е изготвен в 
съответствие с нормативните изисквания, съдържа оценка за 
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състоянието на системите за финансово управление и контрол към 
31.12.2018 г., посочени са предприетите действия за подобрение на 
вътрешния контрол и мерките за повишаване на професионалната 
компетентност на звената за вътрешен одит. Становището е разгледано 
на заседание на Постоянно действаща подкомисия по отчетност на 
публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси в 44-то Народно 
събрание на 18.07.2019 г. 

 
 

34. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на 1 брой GPS система за 
наблюдение с отпаднала необходимост. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде предоставена безвъзмездно за 

управление на Столична дирекция на вътрешните работи, 1 (един) брой GPS 
система, с отпаднала необходимост за Прокуратура на Република България, 
след съгласие на министъра на финансите.   
 
 

35. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци за 2019 г. за 
административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати задължението за такса битови 

отпадъци за 2019 г., в размер на 46 117,61 лв. (четиридесет и шест хиляди сто 
и седемнадесет лева и 61 ст.) за административна сграда, находяща се в гр. 
София, ул. „Черковна“ № 90. 

  
 

36. ОТНОСНО: Решение на пленума на ВСС по протокол № 
20/29.07.2019 г., т. 26.2 относно корекция по бюджета на Прокуратура на 
Република България за 2019 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2019 г. на Висш 
съдебен съвет и Прокуратура на Република България с цел осигуряване на 
средства за реализиране годишната задача за 2019 г. за обект „Извършване 
на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебна 
палата, бул. „Витоша“ № 2“ – 100 000 лв. и за строителен надзор на обекта – 
2 000 лв., както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет със 102 000 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Прокуратура на 
Република България със 102 000 лв. 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
    ЧЛЕНОВЕ:  /П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА 
 

 
       /П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА 
 

 
/П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 

 
 
 
 


