
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

П Р О Т О К О Л   № 40 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 25 септември 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВАТ: Гергана Мутафова и Георги Кузманов 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор 
на дирекция „Бюджет и финанси”. 

 
 

1. ОТНОСНО: Разпределяне на служебни автомобили с отпаднала 
необходимост за съдилищата. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на 
комисията. 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 07.02.2019 г.  

 
2. 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 28 641 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 28 641 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 10-00 „Издръжка“ 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 : 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr40-t2-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 бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
39 200 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 6 500 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 24 700 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 8 000 

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

39 200 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 31 200 

лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 8 000 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на 
учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България 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 вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България 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 400 000 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 400 000 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за компютърно оборудване и принадлежности, съобразно своя 
икономически характер и поради недостиг на средства за изплащане на 
обезщетения по ЗОДОВ, както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни 
санкции“ с 50 000 лв. 

2.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 905 264 лв. 
2.3. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 96 736 лв. 
2.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 1 052 000 лв. 
3. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

учебната и почивна дейност на Прокуратура на Република България за 2019 г., 
за осигуряване на средства във връзка с необходимостта от изграждане на 
съоръжение/площадка за канализационна тръба в УЦ „Трендафила“, в 
рамките на общия бюджет, както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 24 656 лв. 
3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 24 656 лв.  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr40-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr40-t3-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния административен 
съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния 
административен съд 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 вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Върховния административен съд за 2019 г., както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 900 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и 

административни санкции“ с 900 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Върховния административен 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: 

2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 200 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 200 000 лв. 
3. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на Върховния 

административен съд за 2019 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни 
бази в рамките на утвърдения бюджет на Върховен административен съд за 
2019 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по 
ЗСВ и КТ, както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 66 800 лв. 
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 66 800 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 66 800 лв.  
  
    
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Специализиран наказателен 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 работната заплата на 
двама магистрати за периода от м. юли 2019 г. до м. септември 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен 
съд за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 3 303 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 303 лв. 

 
 

7. ОТНОСНО: Достъп до интернет за нуждите на ВСС. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор с Българска 

Телекомуникационна Компания ЕАД за предоставяне на услугата достъп до 
интернет и IP адреси в сградите на ВСС на адрес ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 и 
ул. „Г. С. Раковски“ № 185 за срок от 1 (една) година, с предложена обща цена 
за едногодишен абонамент в размер на …. без вкл. ДДС. 

 
 

8. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 
18.09.2019 г. относно писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик, 
във връзка с преструктуриране на прекратена обществена поръчка с предмет: 
„Проектиране и изпълнение на строителни работи по отоплителна система и 
достъпна среда на сградата на Окръжен съд гр. Пазарджик“, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение Решение на комисия „Управление на 
собствеността“ по протокол № 29/18.09.2019 г., т. 2. 
 
 

9. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 
18.09.2019 г. относно писмо от председателя на Районен съд гр. Пещера, във 
връзка с актуализация на утвърдените с Решение на пленума на ВСС, 
протокол № 4/21.02.2019 г., финансови средства по § 51-00 „Основен ремонт 
на ДМА“ на органите на съдебната власт, за сведение. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Решение на комисия „Управление на 

собствеността“ по протокол № 29/18.09.2019 г., т. 5. 
 
 

10. ОТНОСНО: Писма от Административен съд гр. Хасково, 
Административен съд гр. Силистра и Административен съд гр. Кърджали с 
искания за извършване на вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите им, 
с цел осигуряване на средства за внедряване на допълнителен модул към 
САС „Съдебно деловодство“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПРАЩА писма от Административен съд гр. Хасково с вх. № ВСС - 

11224/18.09.2019 г., Административен съд гр. Силистра с вх. № ВСС - 
11242/18.09.2019 г. и Административен съд гр. Кърджали с вх. № ВСС - 
11201/18.09.2019 г. на Комисия професионална квалификация и 
информационни технологии, за изразяване на принципно становище относно 
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внедряването в двадесет и четири административни съдилища, съгласно 
писмо от председателя на ВАС, на допълнителен модул към САС „Съдебно 
деловодство“, чрез които ще се осъществи електронен обмен на данни с 
Единния портал за електронно правосъдие.  

 
 

11. ОТНОСНО: Проект на писмо до МРРБ за недвижим имот, находящ 
се в гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 4. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОДОБРЯВА проект на писмо до МРРБ за недвижим имот, находящ се 

в гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 4. 
 

 
12. ОТНОСНО: Участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-

Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по Програма 
„Justice“, която ще се проведе на 02.10.2019 г. в гр. Виена, Австрия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да 

командирова г-н Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП и г-н 
Илия Дюлгеров, началник отдел „Информационно обслужване“, дирекция 
„ИОТ“ при АГП за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-
Evidences with e-CODEX“ по Програма „Правосъдие“, за периода 1-2.10.2019 г. 
в гр. Виена, Австрия. 

2. Разходите за пътни, дневни пари за два дни, медицински 
застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на 
екипа по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80 % от извършените 
разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с 
правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се 
осъществи със самолет. 
 

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

 
13. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.08.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съдебната власт към 31.08.2019 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 31.08.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
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Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
14. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на 

правосъдието за 2019 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на 
възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, 
младши прокурори и младши следователи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет 

и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за възнагражденията на 86 кандидати за младши съдии, младши 
прокурори и младши следователи от випуск 2019 г./2020 г., както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ на Висш съдебен съвет с …. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ на Националния институт на правосъдието с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително 
пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 86 кандидати за младши 
съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019 г./2020 г., 
както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
работодатели“ на Висш съдебен съвет със …. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
работодатели“ на Националния институт на правосъдието със …. 

3. При отлагане на обучението в следващ випуск на кандидати за 
младши магистрати, осигурените средства за изплащане на възнагражденията 
им и за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително 
пенсионно осигуряване и здравно осигуряване следва да бъдат възстановени 
по бюджета на ВСС. 
 

Разни. 
 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за задължителни 
очни прегледи и за корекция на зрението. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на 

комисията. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

17. ОТНОСНО: Проект на писмо до Министерството на отбраната, във 
връзка с писмо вх. № ВСС – 8954/05.09.2019 г. (изх. № 07-00-19/05.09.2019 г.) 
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за изразяване на становище по безвъзмездното прехвърляне на недвижими 
имоти в гр. Бургас и гр. Сливен, ползвани от органите на съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОДОБРЯВА проекта на писмо до г-н Красимир Каракачанов – 
заместник министър – председател по обществения ред и сигурността и 
министър на отбраната. 

                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
19. 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 10.10.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 
31.08.2019 г. 
 

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
2.1. Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието 

за 2019 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и 
осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и 
младши следователи. 
 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
 

 
 


