
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
П Р О Т О К О Л   № 41 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 2 октомври 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, Мария 
Ламбрева – и.д. началник отдел „ОП“ и Инга Георгиева Динова - главен 
експерт - икономист в сектор „Счетоводство на ВСС и неговата 
администрация“,  дирекция „Бюджет и финанси“ към АВСС. 

При обсъжданията по точки 22 и 23 присъства Валентин Ангелов - 
директор на дирекция „Вътрешен одит“. 
 
 

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

Отложена по протокол № 40/25.09.2019 г. на КБФ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. На основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, да се предоставят 

безвъзмездно за управление служебни автомобили, както следва: 
1.1. от Административен съд гр. Пловдив на Районен съд гр. Несебър 

лек автомобил Ситроен С 4 с рег. № РВ 1000 ВС; 
1.2. от Окръжен съд гр. Пазарджик на Районен съд гр. Панагюрище 

лек автомобил Тойота Авенсис с рег. № РА 8008 ВА; 
1.3. от Административен съд гр. Стара Загора на Районен съд гр. 

Радомир лек автомобил Ситроен С 4 с рег. № СТ 0002 АК; 
1.4. от Окръжен съд гр. Разград на Районен съд гр. Разград лек 

автомобил Тойота Авенсис с рег. № РР 1010 АР; 
1.5. от Районен съд гр. Сливен лек автомобил Тойота Корола с рег. № 

СН 3003 ВВ на Районен съд гр. Котел; 
1.6. от Административен съд гр. Смолян на Районен съд гр. Чепеларе 

лек автомобил Ситроен С4 с рег. № СМ 9776 СМ; 
1.7. от Окръжен съд гр. Шумен на Районен съд гр. Нови пазар лек 

автомобил Шкода Октавия Елеганс с рег. № Н 5000 АХ. 
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2. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост, да се предоставят безвъзмездно за управление служебни 
автомобили с балансова стойност под 10 000 лв., както следва: 

2.1. от Висш съдебен съвет два броя леки автомобили Фолксваген 
Пасат с рег. №  СА 5843 НР и рег. № СА 5851 НР на МВР, за нуждите на 
Криминална полиция при ОД на МВР – Пловдив; 

2.2. от Районен съд гр. Велико Търново лек автомобил Форд Фокус с 
рег. № ВТ 0660 АС на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД 
на МВР гр. Велико Търново; 

2.3. от Районен съд гр. Червен бряг лек  автомобил „Форд Фокус“ с 
рег. № ЕН 3366 АХ на Професионална гимназия по земеделско стопанство 
„Александър Стамболийски“ с. Чомаковци; 

2.4. от Окръжен съд гр. Ямбол лек автомобил Форд Мондео с рег. № У 
6000 АК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Охрана“; 

2.5. от  Административен съд гр. Варна лек автомобил Ситроен С 4 с 
рег. № В 4343 РА на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД 
„Охрана“ гр. Варна; 

2.6. от Административен съд гр. Русе лек автомобил Ситроен С4 с 
рег. № Р 1440 РН на МВР, за нуждите на Областна дирекция на МВР – Русе; 

2.7. от Административен съд гр. Шумен лек автомобил Ситроен С 4 с 
рег. № Н 5335 АР на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на 
Областна дирекция на МВР – Шумен; 

2.8. от Административен съд гр. Хасково лек автомобил Ситроен С 4 с 
рег. № Х 7788 ВВ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ 
„Охрана“ гр. Хасково; 

2.9. от Административен съд гр. Разград лек автомобил Ситроен С 4 с 
рег. РР 5445 АН на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ 
„Охрана“ – Разград; 

2.10. от Окръжен съд гр. Търговище лек автомобил Пежо 407 с рег. № 
Т 00-03 КТ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“  –
Търговище. 

3. Препоръчва на административните ръководители да предприемат 
необходимите действия за бракуване на автомобилите, негодни за употреба, 
при спазване на Националното законодателство, Националните счетоводни 
стандарти приложими в бюджетните предприятия и Счетоводната политика на 
съдебната система. 

 
 

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Балчик за предоставяне на служебен автомобил за нуждите на съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение искането от административния ръководител на 
Районен съд гр. Балчик за предоставяне на служебен автомобил за нуждите 
на съда. 
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I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 07.02.2019 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. 
със  7 606 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 800 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 6 806 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 7 606 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 

7 413 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със 

193 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Аня Богданова Дечева – следовател в Окръжен 
следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен. 
 

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 Аня Богданова Дечева – следовател в Окръжен следствен 
отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 14.1 от протокол № 28/18.09.2019 г. на Прокурорската 
колегия на Висшия съдебен съвет. 

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

 
 

5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за доплащане суми за 
облекло на новоназначени служители. 
 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr41-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr41-t3-pril1.pdf
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 

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

Девня за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ 
с 1 669 лв., с цел доплащане суми за облекло на новоназначени съдия по 
вписванията 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. 

 
 

6. ОТНОСНО: Заявление с вх. № ВСС – 8377/19.09.2019 г. от Асен 
Василев Василев – прокурор при Районна прокуратура гр. Велинград относно 
изплащане на трудови възнаграждения. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПРАЩА заявление с вх. № ВСС – 8377/19.09.2019 г. от Асен 

Василев Василев – прокурор при Районна прокуратура гр. Велинград, във 
връзка с изплащане на трудови възнаграждения за времето на неговото 
отстраняване от длъжност, на главния прокурор на Република България, на 
разпореждане. 

  
 

7. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Специализиран 
наказателен съд за корекция на представения проектобюджет за 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
С решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 21 от 

12 септември 2019 г. е приет проектобюджета на съдебната власт за 2020 г. и 
актуализираните бюджетни прогнози за периода 2021-2022 г. Същият е 
изпратен в Министерство на финансите съгласно определения срок – 
13.09.2019 г. 

В експертния вариант на проектобюджета за 2020 г. предвидените 
средства във връзка с чл. 233, ал. 6, изречение второ и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ, 
са общо в размер на …. 
 
 

8. ОТНОСНО: Изискване на информация от органите на съдебната 
власт за очакваното изпълнение по бюджетите им към 31.12.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
УКАЗВА на административните ръководители на органите на 

съдебната власт, че следва да попълнят и изпратят чрез „Служебни 
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страници“/“Изпращане на документи“/За отдел „Бюджетно финансиране“ в 
срок до 11.10.2019 г. информация за очакваното изпълнение по бюджета към 
31.12.2019 г. 

Информацията следва да бъде изпращана съгласно приложения 
макет, само по електронен път. 

Забележка: 
В колоната План от приложения макет, следва да се попълва 

утвърдения бюджет на органите на съдебната власт към 30.09.2019 г., 
който ще бъде изпратен чрез служебните страници.  

 
 

9. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор 
№ ВСС-12976/18/29.10.2018 г., сключен между Висшия съдебен съвет и 
„Информационно обслужване” АД за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет „Прилагане на унифицирани модели и стандарти за съдържание и 
надграждане на Единния портал за електронно правосъдие, миграция на 
интернет страниците на съдилищата към Единия портал за електронно 
правосъдие и предоставяне на електронни услуги”, дейност 1 по проекта. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. На „Информационно обслужване“ АД да бъде възстановена част от 

гаранцията за изпълнение по договор № ВСС – 12976/18/29.10.2018 г. в 
размер на ..., представляваща разликата между общия размер на внесената 
гаранция и сумата, обезпечаваща гаранционното обслужване и 
претендираната по договора неустойка (…). 

2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да преведе по банкова 
сметка на „Информационно обслужване“ АД сумата по т. 1, за което да бъде 
уведомен главният секретар на ВСС. 

3. Одобрява извършеното изпращане до РОП на обявление за 
приключване на договор за обществена поръчка. 

 
 

10. ОТНОСНО: Командироване на Богдана Желявска – съдия в 
Софийски градски съд и контактна точка на Република България в 
Международната Хагска мрежа, за участие в Международен семинар за 
презгранична защита на децата, който ще се проведе в гр. Рабат, Мароко в 
периода 14-15 ноември 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Богдана Желявска – 

съдия в Софийски градски съд и контактна точка на Република България в 
Международната Хагска мрежа, за участие в Международен семинар за 
презгранична защита на децата, който ще се проведе в гр. Рабат, Мароко, за 
периода 13-16 ноември 2019 г. 

2. Пътните разходи и разходите за нощувки са за сметка на 
организаторите на семинара. 
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 3. Разходите за дневни пари за периода на командироване, както и 
разходите за медицинска застраховка, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

 
 

11. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд, с 
молба за даване на указания за предприемане на действия  за събиране на 
вземанията от Застрахователна Компания Олимпик – Лимитид – Кипър. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА разглеждането на т. 11 от дневния ред до произнасяне на 
Комисия по правни и институционални въпроси. 
 

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. 
 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Разград за осигуряване на средства за изграждане (подновяване) на 
компютърна мрежа. 

Извлечение от протокол № 20/12.09.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Окръжен съд гр. Разград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
изграждане (подновяване) на компютърна мрежа, 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. 
Разград с …. 

 
 

14. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
сървър и 1 брой ОС Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std за сървър. 

Извлечение от протокол № 20/12.09.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Окръжен съд гр. Видин за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър, както следва: 

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



 

 

 

7 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Видин със …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Окръжен съд гр. Видин за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой ОС Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std за 
сървър, както следва: 

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

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

  
 

15. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на 
Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 
1 бр. сървър нисък клас, 1 бр. UPS за „rack“ монтаж, 1 бр. операционна 
система за сървър, 1 бр. комутатор и 1 бр. сървърен шкаф. 

Извлечение от протокол № 20/12.09.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. за закупуване на 1 брой сървър 
нисък клас и 1 брой UPS за „rack“ монтаж, както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. за закупуване на 1 брой 
комутатор и 1 брой сървърен шкаф, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велико 
Търново с …. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. за закупуване на 1 брой 
операционна система за сървър, както следва: 

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

3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Велико Търново с …. 

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
документен скенер висок клас и носещ лист за А4. 

Извлечение от протокол № 20/12.09.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
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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. Казанлък за 2019 г., с цел осигуряване на средства общо в 
размер на …. за закупуване на 1 брой документен скенер висок клас     /.../ и 
носещ лист за А4 /.../, 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. 
Казанлък с …. 

3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Казанлък със 
…. 

  
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя звукозаписни 
системи. 

Извлечение от протокол № 20/12.09.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Районен съд гр. Лом за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 3 броя звукозаписни системи, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Лом с …. 
Мотиви: Съгласно последни данни са заети 3 щатни бройки за 

съдии. 
 

 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
МФУ. 

Извлечение от протокол № 20/12.09.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Велики Преслав за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
един брой МФУ, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велики 
Преслав със …. 
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19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 
програмни продукти „NForce“ и „JES API“. 

Извлечение от протокол № 20/12.09.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Районен съд гр. Сливен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на програмни продукти „NForce“ и „JES API“, както следва: 

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

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

 
  
20. ОТНОСНО: Искане от председателите на Апелативен съд гр. 

Пловдив, Окръжен съд гр. Пловдив и Районен съд гр. Пловдив за осигуряване 
на средства за доставка и монтаж на автоматизирана паркинг система за 
Съдебната палата - град Пловдив. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. 

Пловдив и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства 
за доставка и монтаж на автоматизирана паркинг система за Съдебната 
палата – град Пловдив, 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. 
Пловдив с …. 

  
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя бюра. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Нова Загора по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с …. с цел осигуряване на 
средства за закупване на 4 броя бюра във връзка с обзавеждане на новата 
сграда на съда. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв 
по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. по бюджета на съдебната власт. 
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Одитни доклади. 
 
22. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 

дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност в Окръжен съд гр. Габрово. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите – констатация, изводи и препоръка от 

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

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

 
 

23. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 
дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръка в 
Районен съд гр. Габрово по одобрения план за действие с решение на 
комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по т. 31 от протокол № 31/05.08.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Одобрява изпълнението на препоръката по т. 3.2, в одобрения с 

решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по т. 31 от протокол № 
31/05.08.2019 година, план за действие, съгласно представената информация 
от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Габрово. 
 

Разни. 
 
24. ОТНОСНО: Искане от председателите на Административен съд гр. 

Ловеч и Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за 
задължителни очни прегледи и за корекция на зрението. 

Отложена по протокол № 40/25.09.2019 г. на КБФ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 

съдебната власт, че средства за задължителни периодични медицински 
прегледи на магистрати и съдебни служители във връзка с изискванията на 
чл. 287 от Кодекса на труда и съобразно разпоредбите на чл. 8 и чл. 9 от 
Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични 
медицински прегледи на работниците следва да са в рамките на утвърдените 
им бюджети. 

2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт, че средства за преглед на очите и оценка на състоянието на 
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зрението, както и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи 
съгласно изискванията на чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 9, ал. 1 и ал. 
2 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи 
следва да са в рамките на утвърдените им бюджети, като препоръчва 
пределната цена да е до …. за лице работещо с видеодисплей. 

Напомня на административните ръководители на органите на 
съдебната власт, че лицата, работещи с видеодисплеи, на които се изплащат 
средства за  корекция на зрението  следва да отговарят на условията 
посочени в чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните 
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
работа с видеодисплеи, както и че трябва да вземат предвид разпоредбата на 
§ 1 от Допълнителната разпоредба към Наредбата. 

3. Обръща внимание на административните ръководители на 
органите на съдебната власт, че съгласно разпоредбите на Закона за 
финансовото управление и контрол, отговарят за финансовото управление и 
контрол, при спазване на принципите на законосъобразност, добро финансово 
управление, икономичен, ефикасен и ефективен начин на разход на 
средствата.  

Обръща внимание на административните ръководители на органите 
на съдебната власт, че след утвърждаване на бюджетите за съответната 
година следва да осигурят разпределение на заложените средства, което 
осигурява поемане на приоритетните задължения, в т.ч и тези за 
задължителни периодични медицински прегледи и  за  корекция на зрението. 

Забележка: Съгласно решение на пленума на ВСС по т. 
23/18.10.2018 г. е указано на административните ръководители на 
органите на съдебната власт, че средствата за профилактични прегледи 
и корекция на зрението се изплащат в рамките на утвърдените им 
бюджети за 2018 г., като е препоръчано пределната цена от ... за лице 
работещо с видеодисплей. През 2018 г. по бюджетите на органите на 
съдебната власт не са осигурявани допълнителни средства за 
профилактични прегледи и корекция на зрението. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. Административните ръководители на съдилищата, които през 2018 
г. не са изплатили средства за преглед на очите и оценка на състоянието на 
зрението, както и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи, 
следва в срок до 09.10.2019 г. да представят информация за конкретните 
причините, поради които не са спазени нормативните разпоредби,  чрез  
„Служебните страници” – „Изпращане на документи за АВСС” – за отдел 
„Бюджетно финансиране”. 

 
 

25. ОТНОСНО: Сключване на договори за изготвяне на технически 
задания за възлагане на обществени поръчки за СМР. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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ОТЛАГА вземането на решение до определяне на стойност за 
осигуряване на външна специализирана помощ относно обект „Проектиране и 
строително-монтажни работи на сграда в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“. 

 
 

26. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с 
предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, 
управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира 

и проведе обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на 
сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от 
съдебната власт“ чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и 
следващи от ЗОП на стойност до …. без ДДС с включен 2% данък върху 
застрахователните премии, както и да възложи същата, като подпише договор 
с избрания изпълнител. 

  
 

27. ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на 
извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно 
разпределение на дела. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде сключен договор със „СМАРТ 

СИСТЕМС 2010“ ЕООД за извършване на извънгаранционна поддръжка на 
Централизираната система за случайно разпределение на дела за срок от 12 
месеца на стойност …. без ДДС съгласно получената оферта. 

2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи 
със „СМАРТ СИСТЕМС 2010“ ЕООД договор за извършване на 
извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно 
разпределение на дела за срок от 12 месеца на стойност …. без ДДС съгласно 
получената оферта. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

28. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и 

такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет на територията 
на Столична община, както следва:  
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ОБЩИНА АДРЕС 

ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА 

СТОПАНИСВАНЕ 
ОТ  

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Столична - 
ОП Лозенец 

гр. София, 
ул. "Драган Цанков" 
№ 6 

ВСС …. 

Столична - 
ОП Овча 
купел 

гр. София,  
ул. „Народно хоро“ 

ПРБ, СГП …. 

ОБЩО …. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
29. 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. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
1.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Разград за осигуряване на средства за изграждане (подновяване) на 
компютърна мрежа. 

1.2. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. 
Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой 
ОС Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std за сървър. 

1.3. Искане от зам. административен ръководител на Районен съд гр. 
Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър 
нисък клас, 1 бр. UPS за „rack“ монтаж, 1 бр. операционна система за сървър, 
1 бр. комутатор и 1 бр. сървърен шкаф. 

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен 
скенер висок клас и носещ лист за А4. 

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом 
за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя звукозаписни системи. 

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой МФУ. 

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Сливен за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти 
„NForce“ и „JES API“. 

1.8. Искане от председателите на Апелативен съд гр. Пловдив, 
Окръжен съд гр. Пловдив и Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на 
средства за доставка и монтаж на автоматизирана паркинг система за 
Съдебната палата - град Пловдив. 
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1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя бюра. 

2. Одитни доклади. 
2.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност в Окръжен съд гр. Габрово. 

2.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръка в Районен съд 
гр. Габрово по одобрения план за действие с решение на комисия „Бюджет и 
финанси“ на ВСС по т. 31 от протокол № 31/05.08.2019 г. 

3. Разни. 
3.1. Разпределяне на служебни автомобили с отпаднала 

необходимост за съдилищата. 
3.2. Искане от председателите на Административен съд гр. Ловеч и 

Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за задължителни 
очни прегледи и за корекция на зрението. 

3.3. Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: 
„Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, 
ползвани и стопанисвани от съдебната власт“. 

3.4. Сключване на договор за извършване на извънгаранционна 
поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на дела. 

3.5. Задължения за местни данъци и такси. 
 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
     


