
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

П Р О Т О К О Л   № 39 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 18 септември 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА ЩИ: няма 
 
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 Мария 
Ламбрева – и.д. началник отдел „ОП“. 
 
 

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 415 211 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 415 211 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

2. 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. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr39-t1-pril1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
315 569 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 11 670 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 297 899 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 6 000 

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

315 569 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 306 

821 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 525 

лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 881 лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 6 000 лв. 
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 342 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в 

т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд 
за 2019 г., в рамките на общия бюджет. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Върховен касационен съд за 2019 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни 
бази в рамките на утвърдения бюджет на Върховен касационен съд за 2019 г., 
с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 
344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2019 г., както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 60 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази със 7 000 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 60 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази със 7 000 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Върховния касационен съд за 2019 г., както следва: 
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 4 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 4 000 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Харманли за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
новоназначен съдебен служител. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr39-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr39-t2-pril1.pdf
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ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 
гр. Харманли разходите за изплащане на облекло на стойност ... да се поемат 
в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., като се извърши 
вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания на персонала“. 

При разработването на бюджета на Районен съд гр. Харманли за 
2019 г. са заложени допълнителни средства за покриване нуждите на съда. 

 
 
5. ОТНОСНО: Становище на комисия „Бюджет и финанси“ по ЗИД на 

ЗСВ относно въздействието на промените върху бюджета на съдебната власт 
за 2020 г. и бюджетните прогнози за 2021 г. и 2022 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Със свое решение по т. 2 от дневния ред на заседанието на КБФ от 

10.09.2019 г. по Протокол № 37, КБФ по т. 1 от същото решение по повод 
писмо вх. № ВСС – 9432/29.07.2019 г. на зам. министъра на правосъдието 
Евгени Стоянов относно искането за оценка на отражението на Законопроекта 
за изменение и допълнение на ЗСВ върху бюджета на съдебната власт е 
приела, че същото върху бюджета е в размер на ..., изчислена съобразно 
предлаганите изменения в § 1 от проекта на ЗИД на ЗСВ. В тази насока КБФ 
излага допълнителни съображения относно финансовото отражение на 
предлаганите промени по § 1 и § 10 от Законопроекта върху бюджета на 
съдебната власт. 

Разчетите са изготвени на база брутни възнаграждения към 
м.септември 2019 г. за членовете на ВСС, главния инспектор на ИВСС и 
инспекторите от ИВСС при максимално определения размер обезщетение 
съгласно чл. 225, ал.1 от ЗСВ. Въздействие върху бюджета на съдебната 
власт за 2020 г. ще окаже само сумата необходима за изплащане на 
обезщетения за главния инспектор на ИВСС и инспекторите от ИВСС, която е 
в размер на ... 

Разликата над посочения размер до прогнозния такъв в размер на ... 
върху бюджета на съдебната власт ще намерят отсрочено отражение във 
времето при изготвянето на бюджетите на съдебната власт през 2021 г. и 2022 
г.  

 
 

6. ОТНОСНО: Сключване на договори за извършване на обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране и за съставяне на технически 
паспорт след обследване за установяване на техническите характеристики на 
сградата на Районен съд гр. Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Иван 
Вазов“ № 1. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОДОБРЯВА сключването на договор с „Българска енергетична 
компания“ АД за извършване на обследване за енергийна ефективност и 
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сертифициране на Сграда на Районен съд гр. Ихтиман, находяща се в гр. 
Ихтиман, ул. „Иван Вазов“ № 1, с предложена цена в размер на …. без ДДС. 

2. ОДОБРЯВА сключването на договор с „Евробилд“ ЕООД за 
съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж след извършено 
обследване за установяване на техническите характеристики на Сграда на 
Районен съд гр. Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Иван Вазов“ № 1, с 
предложена цена в размер на …. без ДДС. 

  
  
7. ОТНОСНО: Подновяване на лицензи за защитни стени. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
РАЗРЕШАВА извършването на разход на стойност .. без ДДС в полза 

на Контракс АД за подновяване на лицензи за 2 броя защитни стени Dell Sonic 
Wall NSA 3600 за срок от 2 (две) години, без сключването на писмен договор и 
отчитане на разхода с първични платежни документи на основание чл. 20, ал. 
5 от ЗОП. 
 
 

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

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
По поставения въпрос Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с 

решения по протоколи № 24/26.06.2019 г., т. 8 и № 30/24.07.2019 г., т. 15. 
 

 
9. 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. 
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10. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд 
във връзка с промяна на лихвените проценти по сметките на съда от 
обслужващата банка – Централна кооперативна банка. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
НАПОМНЯ на председателя на Софийски районен съд, че комисия 

„Бюджет и финанси“ се е произнасяла по поставения въпрос с решение по 
протокол № 50/11.11.2015 г., т. 33 и протокол № 12/18.04.2018 г., т. 28. 

 
 

11. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил 
Ситроен С4 с рег. № Х 7788 ВВ, числящ се на Административен съд гр. 
Хасково. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на 
комисията. 

 
 
12. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Административен 

съд гр. Бургас за постъпило искане от РД „Охрана“ гр. Бургас за предоставяне 
на лек автомобил Ситроен С4. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на 

комисията. 
 

 
13. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Административен 

съд гр. Варна за постъпило искане от РД „Охрана“ гр. Варна за предоставяне 
на лек автомобил Ситроен С4 с рег. № В 4343 РА. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на 
комисията. 
 
 

14. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 
Районен съд гр. Сливен за потвърждаване прехвърляне собствеността на лек 
автомобил „Тойота Корола“ на Районен съд гр. Котел. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на 

комисията. 
 
 
15. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна 

мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в 
редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по 
граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, 
в периода 24-25 октомври 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани Валентина Бошнякова 

– съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на НСМГТД – 
търговски дела, Рената Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и 
национално лице за контакт на НСМГТД – граждански дела и Величка 
Борилова – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград и член на НСМГТД, за 
участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна 
мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Хелзинки, 
Финландия, за периода 23-26 октомври 2019 г. 

2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на 
организаторите на срещата. 

3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 
дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия 
съдебен съвет. 

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите за път в рамките на страната да 
бъдат извършени в рамките на бюджетните сметки на съответните органи на 
съдебната власт, съгласно Решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012 г. 

 
 

16. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с препратена 
грама на Постоянното представителство на Република България към ООН, 
ОССЕ и други международни организации във Виена относно покана за 
участие в среща на високо равнище на Глобалната мрежа за почтеност в 
съдебната система, която ще се проведе в периода 18-19 ноември 2019 г. в гр. 
Доха, Катар. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани представители на 

Висшия съдебен съвет за участие в среща на високо равнище на Глобалната 
мрежа за почтеност в съдебната система, която ще се проведе в периода 18-
19 ноември 2019 г. в гр. Доха, Катар. 
 

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. 
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17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на 
присъдено обезщетение по изпълнителен лист. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Софийски 

районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., с цел осигуряване на 
средства за изплащане на присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 
12.08.2019 г., издаден от Софийски градски съд, IV-В - въззивен състав. 

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

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на СБКО. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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 …., с цел осигуряване на средства за покриване на недостига за 
СБКО за новоназначените магистрат и съдебен служител. 

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

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София-град за осигуряване на средства за текущ 
ремонт на таван, преграждане и окабеляване на ново работно помещение,  
подмяна на счупен стъклопакет, закупуване на мобилен климатик и доставка 
на филтри за конвектори на климатичната система. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 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 по бюджета за 2019 г. на 

Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка“ с …. за 
извършването на текущ ремонт на тавана на архивно помещение, 
преграждане на ново работно помещение, подмяна на счупен стъклопакет и 
окабеляване на новото работно помещение. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
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2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд София-град за 2019 г. в общ размер на …., с 
цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мобилен климатик за 
оборудване на новото помещение /.../ и за доставка на филтри за конвектори 
на климатичната система на сградата на съда /…./, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд София-
град с ….  

  
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елена за осигуряване на средства за авариен ремонт на част от 
покрива, стени и тавани в сградата на съда. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Елена по § 10-00 „Издръжка“ на стойност …., с цел осигуряването на 
средства за авариен ремонт на част от покрив, стени и тавани в съдебната 
сграда. 

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

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт за 
отстраняване на теч и налични пукнатини в сградата на съда. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА искането на дирекция „Управление на собствеността на 

съдебната власт“ за представяне на уточняваща информация относно това 
кои ремонтни дейности имат авариен характер. 
 

 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Търговище за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения. 
Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА искането на дирекция „Управление на собствеността на 

съдебната власт“ за представяне на допълнителна информация относно 
характера на ремонтните действия и кои от тях могат да бъдат категоризирани 
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като помещения в лошо състояние, в какво се изразяват „нарушените 
мазилки“ и какво прави ремонта неотложен. Какво е състоянието на 
помещенията, в които са „разбивани подове и стени“, с оглед стойността на 
ремонта предложен с най-ниската ценова оферта. 

 
 

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

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Апелативен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка“ на стойност …., с 
цел осигуряването на средства за текущ ремонт на съдебна зала. 

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

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт 
на съдебна зала. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен 

съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на 
средства за извършване на неотложен текущ ремонт на съдебна зала № 8, в 
следствие 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. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за 
текущ ремонт на съдебни зали. 

Извлечение от протокол № 28/11.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Апелативен специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ с …. за 
извършването на текущ ремонт на съдебни зали и обособяване на нова 
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съдебна зала чрез обединяване на кабинети с номера 102, 103, 104, 105 и 
106, находящи се в сградата на ул. „Черковна“ № 90 /Блок 1, топла връзка 
Блок 1 и 2 и Блок 2/. 

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

След усвояване на целево отпуснатите средства административния 
ръководител следва да предприеме действия за извършване на 
вътрешнокомпенсирана 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.  

 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за авариен ремонт в сградата 
на съда. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 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 по бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на 
средства за извършване на авариен 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. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен 
съд гр. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на 
средства за извършени спешни и неотложни ремонтни дейности по подмяна 
на корозирали улуци и ламарина на покрива. 

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

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен 
робот. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Несебър за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на стълбищен робот за осигуряване на достъпна среда за хора с 
увреждания в сградата на съда, както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 
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1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Несебър с … 

2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че разхода в размер на …. за закупуване на стълбищен робот за 
осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Районен съд гр. 
Несебър са за сметка на „Резерва за осигуряване на достъпна среда в 
имотите на съдебната власт“, утвърден в поименното разпределение на 
разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2019 г., съгласно решение 
по т. 15 от протокол № 17/18.07.2019 г. на пленума на ВСС.  

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 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 корекция на бюджета между Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Елхово за 2019 г. с …. с ДДС,  с цел осигуряване на 
средства за закупуване на стълбищен робот за съдебната  сграда в град 
Елхово, както следва: 

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

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

2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на …. за закупуване на стълбищен робот в 
Районен съд гр. Елхово са за сметка на резерва за осигуряване на достъпна 
среда в имотите на съдебната власт, утвърден в поименното разпределение 
на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ от Инвестиционната 
програма на ВСС за 2019 г., съгласно решение по т. 15 от протокол № 
17/18.07.2019 г. 
 

 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Левски за осигуряване на средства за подмяна на остаряло 
луминесцентно осветление в сградата на съда. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Левски в § 10-00 „Издръжка“ на стойност …., с цел осигуряването на 
средства за извършването на текущ ремонт – подмяна на остаряло 
луминесцентно осветление в сградата на Районен съд гр. Левски с LED 
осветление. 
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Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен 

съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт на настилки – почистване на цветна мозайка, циклене и 
лакиране на паркет, монтирането на первази и частично пренареждане на 
паркет. 

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

 
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Враца за осигуряване на средства за текущ ремонт на две работни 
помещения. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ на стойност …., с цел осигуряването на 
средства за текущ ремонт на две работни помещения /кабинет на държавни 
съдебни изпълнители и деловодство на СИС/ в съдебната сграда. 

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

 
 

32. ОТНОСНО: Искане от и.д. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за подмяна на дограма. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен 

съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт – подмяна на дограмата в коридора на втори етаж /14 прозореца 
и две врати даващи достъп до балконите/ в сградата на съда. 
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Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на 
архив в подстълбищно пространство. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършването 
на текущ ремонт за изграждане на архив в подстълбищно пространство в 
сградата на съда. 

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

 
 

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен 
ремонт на помещения. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с …., в т.ч. …. 
/възстановени щети от застраховател/, с цел осигуряване на средства за 
авариен ремонт на помещения в сградата на съда. 

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

 
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за подмяна на циркулационна 
помпа на пароотоплителна инсталация. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Тетевен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
авариен ремонт за подмяна на циркулационна помпа на пароотоплителна 
инсталация в сградата на съда, както следва: 
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1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

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

Мотиви: 
Пароотоплителната инсталация в сградата на Районен съд гр. 

Тетевен е заведена като отделен актив. Подмяната на циркулярната 
помпа е основен компонент от инсталацията и с размера на извършените 
разходи за доставка и монтаж следва да бъде завишена стойността на 
актива. 

2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че разхода в размер на …. за извършването на авариен ремонт за 
подмяна на циркулационна помпа на пароотоплителна инсталация в сградата 
на Районен съд гр. Тетевен е за сметка на утвърдения „Неразпределен резерв 
за проектиране и основен ремонт на сгради“ в поименното разпределение на 
разходите за основен ремонт на ДМА за 2019 г., съгласно решение по т. 15 от 
протокол № 17/18.07.2019 г. на пленума на ВСС.  

 
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на 
ведомствено жилище. 

Извлечение от протокол № 27/02.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен 

съд гр. Велико Търново в § 10-00 „Издръжка“ на стойност …., с цел 
осигуряването на средства за извършването на текущ ремонт на ведомствено 
жилище – апартамент 11, разположен на четвърти надземен етаж в пететажна 
жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 14, вх. В, 
предоставен за нуждите на Окръжен съд гр. Велико Търново. 

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

 
 

37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за 
обзавеждане на съдебна зала. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. 

Велико Търново за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства за оборудване, 
доставка и монтаж на мебели за съдебна зала, както следва: 

по § 10-00 „Издръжка“ с …. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на 
съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 
закупуване на мебели за дооборудване на три работни помещения. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка“, с цел 
осигуряване на средства в размер общо на …. за оборудване на три работни 
помещения за новоразкритите щатни бройки за двама магистрати и един 
съдебен служител. 

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

 
 
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 
допълнителен модул за телефонна централа. 

 
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 Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на допълнителен модул за телефонна централа, както следва: 

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

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

 
 

40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя 
климатици. 

 
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, доставка и монтаж на 20 броя климатици, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с … 
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2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Силистра с 
…. 

3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Силистра с …. 

 
 

41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
климатици. 
 

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. Раднево за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя климатици с включен монтаж за съдебна зала № 2 /…./ и 
за бюро съдимост /…./, 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. 
Раднево с …. 

3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Раднево с … 
 
 

42. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за 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 Районен съд гр. Девня 

и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства за 
доставка и монтаж на климатик, 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. 
Девня с …. 
 

Разни. 
 
44. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление 

на органите на съдебната власт“ да бъде възложена чрез процедура на 
договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
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ЗОП, за срок от една година или до изчерпване на прогнозните количества 
гориво. 

2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА договор за борсово представителство да бъде 
сключен с „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД, предложил 0 ... комисионно 
възнаграждение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление 

на органите на съдебната власт“ да бъде възложена чрез процедура на 
договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП, за срок от една година или до изчерпване на прогнозните количества 
гориво. 

2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише 
договор за борсово представителство с ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за 
извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и 
тържищата във връзка с доставка на гориво за отопление за органи на 
съдебна власт при следните финансови параметри - комисионно 
възнаграждение 0,0% от стойността на сключения борсов договор без ДДС и 
борсова такса към „Софийска стокова борса“ АД в размер на 0,15% от 
стойността на борсовия договор без ДДС. 

 3. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да 
организира и проведе процедура на договаряне без предварително обявление 
по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“ с 
прогнозна стойност …. без ДДС за срок от една година или до изчерпване на 
прогнозните количества гориво, както и да възложи същата, като сключи 
договор или прекрати процедурата. 

 
 

45. ОТНОСНО: Информация за взетите решения от комисия „Бюджет 
и финанси“ по управлението на бюджета на съдебната власт в периода 
30.07.2019 г. – 11.09.2019 г., когато не се провеждат заседания на пленума на 
ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Приема за сведение взетите решения от проведените осем 

заседания на комисия „Бюджет и финанси“  на  05.08.2019 г., 14.08.2019 г.,  
22.08.2019 г., 27.08.2019 г., 29.08.2019 г., 30.08.2019 г., 10.09.2019 г. и 
11.09.2019 г. Решенията са отразени  съответно в протоколи № 31, № 32, № 
33, № 34, № 35, № 36, № 37 и № 38, които са публикувани на сайта на ВСС 
/Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/2019 и в локалната информационна 
система - Кратки протоколи/Комисии на ВСС/Бюджет и финанси/2019. 
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46. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Мерцедес А170Д с 
рег. № РР 1474 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД 
„Изпълнение на наказанията“. 
 

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, Прокуратура на Република България да предостави 
безвъзмездно за управление лек автомобил Мерцедес А170Д с рег. № РР 
1474 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Изпълнение на 
наказанията“. 

 
 

47. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.08.2019 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 31.08.2019 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 31.08.2019 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
48. 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 26.09.2019 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. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

съд за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по 
изпълнителен лист. 

 
 1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на СБКО. 
 
1.3. Искане от административния ръководител на Административен 

съд София-град за осигуряване на средства за текущ ремонт на таван, 
преграждане и окабеляване на ново работно помещение,  подмяна на счупен 
стъклопакет, закупуване на мобилен климатик и доставка на филтри за 
конвектори на климатичната система. 

 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Елена за осигуряване на средства за авариен ремонт на част от покрива, 
стени и тавани в сградата на съда. 

 
1.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. 

Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на 
съдебна зала. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Стара Загора за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на 
съдебна зала. 

 
1.7. Искане от административния ръководител на Апелативен 

специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за текущ ремонт 
на съдебни зали. 

 
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Гоце Делчев за осигуряване на средства за авариен ремонт в сградата на 
съда. 

 
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Несебър за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот. 
 
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Елхово за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот. 
 
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Левски за осигуряване на средства за подмяна на остаряло луминесцентно 
осветление в сградата на съда. 

 
1.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки. 
 
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Враца за осигуряване на средства за текущ ремонт на две работни 
помещения. 
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1.14. Искане от и.д. административен ръководител на Окръжен съд 
гр. Русе за осигуряване на средства за подмяна на дограма. 

 
1.15. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на архив в 
подстълбищно пространство. 

 
1.16. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен ремонт на 
помещения. 

 
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Тетевен за осигуряване на средства за подмяна на циркулационна помпа на 
пароотоплителна инсталация. 

 
1.18. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на ведомствено 
жилище. 

 
1.19. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. 

Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на съдебна зала. 
 
1.20. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на мебели за 
дооборудване на три работни помещения. 

 
1.21. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на допълнителен 
модул за телефонна централа. 

 
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици. 
 
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици. 
 
1.24. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 

Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 
 
3. Разни. 
 
3.1. Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“. 
 
3.2. Информация за взетите решения от комисия „Бюджет и финанси“ 

по управлението на бюджета на съдебната власт в периода 30.07.2019 г. – 
11.09.2019 г., когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС. 

 
3.3. Предложение на главния прокурор на Република България за 

безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Мерцедес А170Д с рег. № РР 
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1474 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Изпълнение на 
наказанията“. 

 
3.4. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 

органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 
31.08.2019 г. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
     

 
 


