
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 33 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 22 август 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Гергана Мутафова 

Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
 
От администрацията на ВСС присъства: Маргарита Радкова – директор на 
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“ със 180 282 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 180 282 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
 

 
2. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на 

Районен съд гр. Сандански за 2019 г. 
 

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 вътрешнокомпенсирана 
промяна по бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства в размер на 1 934 лв. за изплащане на работно 
облекло на новоназначен служител, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 1 934 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 1 934 лв. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr33-t1-pril1.pdf
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3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 
осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. юли включително, 

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 4 537 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 537 лв. 

 
 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

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

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. юли включително, 

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 2 394 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 394 лв. 

 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
новоназначен съдебен служител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2019 г. на Районен съд 

гр. Ботевград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в 
размер на 1 130 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло 
на новоназначен съдебен служител. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната 
власт за 2019 г. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
новоназначен служител. 

  
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Кюстендил разходите за изплащане на облекло на новоназначен служител, да 
се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. 

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

Кюстендил за 2019 г. са в размер на 110 400 лв., който е по-висок от 
изплатените суми до момента. 
 
 

7. ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на контролно 
измерване от независима оторизирана лаборатория на нивото на параметър 
шум в режим „ден и нощ“ в работна среда на климатична инсталация (чилър), 
обслужваща Софийска районна прокуратура. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОДОБРЯВА сключването на договор със „СЕЙФТИ КОНТРОЛ“ ЕООД 

за извършване на контролно измерване от независима оторизирана 
лаборатория на нивото на параметър шум в режим „ден и нощ“ в работна 
среда на климатична инсталация (чилър) за охлаждане, обслужваща 
Софийска районна прокуратура, с цел установяване на състоянието на 
показателя шум с допустимите стойности, с предложена цена в размер на 265 
лв. без ДДС. 

  
 
8. ОТНОСНО: Покана за доброволно плащане с вх. № ВСС – 

10256/16.08.2019 г. от Мария Славова, адвокат от САК, процесуален 
представител на Мими Иванова Петрова. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение покана за доброволно плащане с вх. № ВСС – 

10256/16.08.2019 г. от Мария Славова, адвокат от САК, процесуален 
представител на Мими Иванова Петрова. 
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II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 

пленума на ВСС от 15.07.2019 г. 
 
10. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.07.2019 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната 
власт към 31.07.2019 г. 

2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 
към 31.07.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
11. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен 

касационен съд за осигуряване на средства за текущ ремонт, в следствие от 
настъпило застрахователно събитие. 

 
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 Върховния 

касационен съд за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 886 лв. с цел осигуряване на 
средства за отстраняване на щети в обществената тоалетна за инвалиди на 3-
ти и 1-ви етаж в сградата на Съдебната палата – София, след 
застрахователно събитие. 

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

След възстановяване на средствата от застрахователя, бюджета на 
Върховния касационен съд няма да бъде коригиран. 
 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени 
щети от застраховател. 
 

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. 
Бургас за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 040 лв. с цел осигуряване на 
средства, представляващи възстановени щети от застраховател за 
извършване на авариен текущ ремонт на сървър IBM x3550m4. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
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Разни. 
 
13. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и 

размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ 
за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно 

дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни 
събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени 
претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен 
съвет за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
    ЧЛЕНОВЕ:  /П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА 
 

 
      /П/  КАЛИНА ЧАПКЪНОВА 
 

     
 /П/  СЕВДАЛИН МАВРОВ 

 
 
 
 
 


