
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
П Р О Т О К О Л   № 42 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 9 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 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“ със 191 958 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 191 958 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/pr42-t1-pril1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
със  100 348 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 51 436 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 48 912 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 100 348 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със     

76 476 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с      

16 лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 23 856 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Светла Людмилова Цачева - Захаринова – съдия във 
Върховен касационен съд. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен 

касационен съд за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване 
на Светла Людмилова Цачева - Захаринова – съдия във Върховен касационен 
съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, съгласно  решение по т. 23.1 от протокол 
№ 31/01.10.2019 г. на Съдийската 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. 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Мария Христова Тончева – съдия в Апелативен съд 
гр. Бургас. 

 
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 Апелативен съд гр. 

Бургас 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 Мария 
Христова Тончева – съдия в Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС 
и ВАС“, съгласно  решение по т. 10.1 от протокол № 31/01.10.2019 г. на 
Съдийската 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. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr42-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr42-t2-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Христо Живков Белев – съдия в Апелативен съд гр. 
Пловдив. 
 

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 Апелативен съд гр. 

Пловдив 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 
Христо Живков Белев – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС“, съгласно  решение по т. 8.1 от протокол № 31/01.10.2019 г. на 
Съдийската 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. 

 
 

6. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Димитър Йорданов Димов – прокурор в Окръжна 
прокуратура гр. Шумен. 
 

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 Димитър Йорданов Димов - прокурор в Окръжна прокуратура 
гр. Шумен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 
от ЗСВ и решение по т. 3 от протокол № 29/02.10.2019 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. 

 
 

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

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

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на 

членовете на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в 
длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, съгласно 
приложената справка: 
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1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 10 800 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 3 560 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 40 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 14 400 лв. 

5. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 3 600 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен 
съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. София 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 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 355 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 355 лв. 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
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 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 11 523 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 
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2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 679 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани младши съдии. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 12 202 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Ямбол 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, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 872 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 872 лв. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
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 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 245 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 245 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 
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12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Добрич 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. август до м. септември 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Варна за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 021 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Добрич за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 021 лв. 

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Варна 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 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г., както следва: 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 702 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Варна за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 702 лв. 

 
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
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 
командировани магистрати, 
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1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 743 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 743 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пазарджик 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. юли до м. септември включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 171 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 3 171 лв. 

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 

 
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, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 939 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 939 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 
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 17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командирован съдия. 
 

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, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Велико Търново 
за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 2 484 лв. за изплащане разликата в 
работната заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Павликени за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 484 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
държавен съдебен изпълнител и 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. Айтос по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в 
размер на 2 435 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло 
на държавен съдебен изпълнител и съдебен служител. 

Средствата в размер на 2 435 лв. 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 Районен 

съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
съдебен служител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

Самоков разхода за изплащане на облекло на новоназначена служителка в 
размер на ..., да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. 

Мотиви: 



 

 

 

9 

Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. 
Самоков за 2019 г. са в размер на ..., който е по-висок от изплатените суми 
до момента. 

 
 

20. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик 
относно възникване на недостиг на средства през м. ноември 2019 г. по § 10-
00 „Издръжка“ по бюджета на съда.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 11651/02.10.2019 г. от 

Окръжен съд гр. Пазарджик. 
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд 

гр. Пазарджик, при необходимост и наличие на възможност да бъдат 
предприети действия за извършване на вътрешнокомпенсирана промяна по 
бюджета на съда за 2019 г. между § 02-00 „Други възнаграждения и плащания 
на персонала“ и § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

21. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Ямбол относно определяне на трудово възнаграждение на 
съдебен служител, изпратено от комисия „Съдебна администрация“ към СК 
на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Поставеният въпрос е от компетентност на административния 
ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол. 

 
 

22. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси от 30.09.2019 
г. във връзка с 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 : 

 
ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 

23/30.09.2019 г., т. 6. 
 
 

23. ОТНОСНО: Писмо от Даниела Марчева - председател на комисия 
„Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ относно провеждане на 
работна среща на сформираната с решение по протокол № 23/16.07.2019 г. на 
СК на ВСС работна група за изготвяне на анализ на степента на натовареност 
на военните съдилища.   
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕДЛАГА на председателя на комисия „Съдебна карта, 

натовареност и съдебна статистика“ да се обсъди възможността за 
провеждане на заседание на работната група през следващата седмица. 

 
 

24. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ 
по протокол № 30/25.09.2019 г., т. 10 относно адресатите на исканията от 
органите на съдебната власт за осигуряване на средства за обзавеждане. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Исканията от органи на съдебната власт за обзавеждане на 

работно място на административен ръководител, на един магистрат, на двама 
магистрати и на двама служители и съдебни зали следва да се отправят към 
комисия „Бюджет и финанси“, а исканията за обзавеждане на цели сгради, 
пристройки и надстройки, за обзавеждане след основен ремонт и 
реконструкция на част от сгради или ново строителство на сгради на 
съдебната власт и за обзавеждане на архивни помещения следва да се 
отправят към комисия „Управление на собствеността“. 

2. Решението по т. 24 да се изпрати на административните 
ръководители на органите на съдебната власт, както и на ръководителите на 
НИП и ИВСС. 

3. ПРЕПОРЪЧВА на дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт“ да се създаде регистър на всички искания свързани с 
обзавеждане, ремонт на сградния фонд, като при необходимост да бъде 
предоставена информацията на съответните дирекции, както и на дирекция 
„БФ“ при даване на положително становище за отпускане на средства за 
такива ремонти и всяко едно искане уважено като целесъобразно от КУС да 
пристига с извадка от регистъра, съдържаща информация този съд кога 
последно е закупувал обзавеждане. 

4. Изпраща решението по т. 24 на комисия „Управление на 
собствеността“, за сведение. 

 
 

25. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ 
от 25.09.2019 г. относно актуализация на заложената сметна стойност на обект 
„Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти 
етаж на Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение решение на комисия „Управление на 
собствеността“ по протокол № 30/25.09.2019 г., т. 2 относно актуализация на 
заложената сметна стойност на обект „Извършване на строителни работи – 
пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 
2“. 



 

 

 

11 

26. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната 
съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 
Република България (НСММСНД) за участие в 53-та Пленарна среща на 
Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), която ще се проведе в гр. Хелзинки, 
Финландия, в периода 20-22 ноември 2019 г.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани Светла Василева 
Даскалова – Василева – съдия в Окръжен съд гр. Варна и Светослава 
Николаева Колева – Ангелова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, 
командирована в Апелативен съд гр. Варна – членове на Националната 
съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 
Република България (НСММСНД) и контактни точки в Европейската съдебна 
мрежа, за участие в 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа 
(ЕСМ), която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, за периода 19-23 
ноември 2019 г.   

2. Разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на 
срещата. 

3. Пътните разходи, разходите за 2 нощувки по фактически размер, 
разходите за дневни пари за 5 дни, както и разходите за медицински 
застраховки за командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите за път в 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. 

  
 

27. ОТНОСНО: Монтиране и въвеждане в експлоатация на 5 броя 
терминални устройства ПОС от Районен съд гр. Силистра. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Силистра да премине към 
обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 
въвеждане в експлоатация на 5 /пет/ броя терминални устройства ПОС за 
обслужване на транзитната сметка и сметката за чужди средства. 

 
 
 28. ОТНОСНО: Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, 

монтирани в сградата на ВСС на адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ № 12. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор с „Асансьорни 

монтажи“ АД за предоставяне на услугата абонаментно поддържане и ремонт 
на асансьорите, монтирани в сградата на ВСС на адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ № 
12 за срок от 2 (две) години, с предложена цена за месечен абонамент в 
размер на ... без вкл. ДДС. 
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30. ОТНОСНО: Разпределяне на служебни автомобили с отпаднала 
необходимост за съдилищата.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ИЗПРАЩА на председателите на Административен съд гр. Видин, 
Административен съд гр. Кюстендил и Административен съд гр. Сливен 
искането на Министерство на правосъдието за безвъзмездно предоставяне на 
леки автомобили Ситроен С4, за становище. 

2. ОТЛАГА вземането на решение, по искането на директора на ОД на 
МВР – Бургас, за следващо заседание на комисията. 
 

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. 
 
31. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието, с 

искане за възстановяване на разход за публикуване на обява. 
 

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 Национален институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за възстановяване на разход за публикуване на обява в размер на 
…., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Национален институт на 

правосъдието с …. 
 

 
32. ОТНОСНО: Информация от председателя на Окръжен съд гр. 

Бургас за неусвояване на отпуснати средства. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 10-

00 „Издръжка“ с …. 
2. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по 

бюджета на съдебната власт за 2019 г. с …. 
 

 
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за авариен 
ремонт на покрив – част от фасадна облицовка и покривно водоотвеждане. 

Извлечение от протокол № 30/25.09.2019 г. от заседание на КУС. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен 

съд гр. Пловдив за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на 
средства за текущ ремонт на покрив – част от фасадна облицовка и покривно 
водоотвеждане по 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 Районен 
съд гр. Елхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на външни колони, 
външно стълбище и упражняване на авторски надзор. 

Извлечение от протокол № 30/25.09.2019 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 на бюджета на Районен съд гр. 

Елхово за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства 
за неотложен текущ ремонт на външни колони и външно стълбище на 
Съдебната палата – гр. Елхово. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Елхово за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства 
за упражняване на авторски надзор по време на строителство. 

 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 
Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен текущ 
ремонт за подмяна на топлообменния апарат на чилър в сградата на съда. 

Извлечение от протокол № 31/02.10.2019 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 на бюджета за 2019 г. по § 10-00 

„Издръжка“ на Административен съд гр. Враца със …., с цел осигуряване на 
средства за авариен текущ ремонт за подмяна на топлообменния апарат 
/изпарителя/ на чилър в сградата на съда. 

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

Мотиви: 
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Видно от констативен протокол от 12.08.2019 г. на фирма „Р+Т 
сервиз“ ООД, не е извършена подмяна на дефектиралия компресор, за който 
са отпуснати средства в размер на …. с решение по протокол № 
20/29.07.2019 г. на пленума на ВСС, поради необходимост от извършване на 
дейности, свързани с подмяната на дефектирал изпарител. Констатирано 
е ново обстоятелство, свързано с осигуряване на допълнителни средства 
в размер на …. за подмяна на изпарителя, необходими за извършването на 
ремонта на чилъра.   

 
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за неотложни ремонтни работи в 
котелното помещение на сградата на Съдебна палата – гр. Хасково. 

Извлечение от протокол № 31/02.10.2019 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. Хасково в § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряването на средства за 
извършване на неотложни ремонтни работи в котелното помещение на 
сградата на Съдебната палата – гр. Хасково, бул. „България“ № 144. 

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

37. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Стара 
Загора за 2019 г. с цел осигуряване на средства за упражняване на авторски 
надзор и консултантска услуга за строителен надзор на обект: „Проектиране и 
изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на 
вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. 
Стара Загора“. 

Извлечение от протокол № 30/25.09.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Решението на комисия „Управление на 

собствеността“ относно завишаване на заложената прогнозна стойност на 
обект: „Проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и 
северна фасада на вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на 
Съдебна палата гр. Стара Загора“, от ... на ..., т.е. със сумата от ..., като 
годишната задача за 2019 г. остава ... 
 

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 Окръжен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на 
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средства за упражняване на авторски надзор /.../ и консултантска услуга за 
строителен надзор /.../ на обект: „Проектиране и изграждане на два броя 
асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и 
изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. Стара Загора“, както 
следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Окръжен съд 
гр. Стара Загора с …. 

2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че разхода в размер на ... за упражняване на авторски надзор и 
консултантска услуга за строителен надзор на обект: „Проектиране и 
изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на 
вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. 
Стара Загора“ ще бъде извършен за сметка на „Неразпределен резерв за 
проектиране и основен ремонт на сгради“, 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. 

 
 

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Асеновград за осигуряване на средства, представляващи държавна 
такса и адвокатско възнаграждение по образувано производство пред Комисия 
за защита на конкуренцията.  

Извлечение от протокол № 31/02.10.2019 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. Асеновград в § 10-00 „Издръжка“ на стойност ..., с цел осигуряването 
на средства за изплащане на държавна такса /.../ и адвокатско 
възнаграждение /.../ по образувано производство пред Комисия за защита на 
конкуренцията във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на 
пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград“. 

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

 
 

39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

 
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. Кубрат за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на копирна машина, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

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

 
 

40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 
3 броя компютърни конфигурации с включен ОЕМ лиценз. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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 Административен съд гр. Плевен за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации /с включен ОЕМ лиценз/, 
както следва: 

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

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

 
 

41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за 
закупуване на  5 броя компютърни конфигурации, 5 броя ОЕМ лиценз, 2 броя 
МФУ и 3 броя принтери. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации, 
както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен 
специализиран наказателен съд с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 5 броя ОЕМ лиценз за операционна 
система Windows 10 Pro, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Апелативен 
специализиран наказателен съд с …. 
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3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 2 броя МФУ и 3 броя принтери, 
както следва: 

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

3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен специализиран 
наказателен съд с …. 

 
 

42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на  
2 броя сървъри, 1 брой мрежов сторидж и 2 броя сървърни операционни 
системи. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Административен съд гр. Варна за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 2 броя сървъри и 1 брой мрежов сторидж, както 
следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Варна за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 2 броя сървърни операционни системи, както 
следва: 

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

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

43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
компютърни конфигурации, 2 броя принтери и лиценз за сървър. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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. Перник за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 3 броя компютърни конфигурации на стойност …., 2 броя 
принтери на стойност …. и лиценз за сървър на стойност …., както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Перник със … 
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 

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

Перник с … 
 

 
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 
закупуване на компютърни конфигурации и UPS. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за новоназначен 
служител, както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой UPS, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Благоевград със … 

 
 

45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на сървър, лиценз 
за сървър и принтери. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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. Свищов за 2019 г. за закупуване на 1 брой сървър, 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. 
Свищов с …. 
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2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Свищов за 2019 г. за закупуване на 1 брой лиценз за 
сървър /ОС Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std, както следва: 

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

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

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Районен съд гр. Свищов за 2019 г. за закупуване на 3 броя принтери, както 
следва: 

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

3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свищов със 
….. 

 
 

46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
UPS за сървър, персонални UPS, МФУ от среден клас, МФУ от нисък клас и 
високоскоростни документни скенери. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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. Генерал Тошево за 2019 г. за закупуване на 2 броя UPS за 
сървър /…./ и 1 брой високоскоростен документен скенер /.../, 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. 
Генерал Тошево с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Районен съд гр. Генерал Тошево за 2019 г. за закупуване на 11 броя 
персонални UPS /…./, 1 брой МФУ от среден клас /.../ и 1 брой МФУ от нисък 
клас /.../, 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. Генерал 
Тошево с …. 

  
 

47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 
лиценз за софтуер за сървърна операционна система. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Административен съд гр. Разград за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой лиценз за софтуер за сървърна операционна система 
Microsoft Windows Server 2019 Standart, както следва: 

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

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

 
 

48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на принтери. 

Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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. Кърджали за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 5 броя принтери, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кърджали с …. 
 

 
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна 
конфигурация и ОЕМ лиценз. 
             Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Карнобат за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 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. 
Карнобат с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Карнобат за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой ОЕМ лиценз, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Карнобат с …. 
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                50. ОТНОСНО:  Искане от административния ръководител на 
Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
комутатор и лиценз за ползване. 
             Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на комутатор (изпълняващ ролята на рутер и защитна стена), както 
следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски 
районен съд с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
лиценз, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски 
районен съд с …. 
 
 
               51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски градски съд за осигуряване на средства за подновяване на лицензи 
за защитни стени. 
             Извлечение от протокол № 21/26.09.2019 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 Софийски градски съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
подновяване на лицензи за защитни стени, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски градски 
съд с …. 
 
 

52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на 
предявено вземане по изпълнителен лист от 12.06.2019 г., издаден от Районен 
съд гр. Стара Загора. 
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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 

Апелативен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел 
осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 12.06.2019 г., издаден от Районен съд гр. Стара Загора. 

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

 
 

53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на допълнителни 
средства по бюджета за 2019 г., във връзка с частта от сградата стопанисвана 
от АСНС и за текущи разходи до края на 2019 г. 

 
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“ със ... за 
покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г. /.../ и за частта от 
разходите за експлоатация, поддръжка и ремонт на общите части на имот на 
ул. „Черковна“ № 90, в периода от 12.04.2019 г. до 30.06.2019 г. /…./. 

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

 
 

54. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС – 11494/27.09.2019 г. от Марин 
Маринов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Варна и 
координатор по проект: „Насърчаване използването на медиацията като 
алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОПДУ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 

Добрич по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с …. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на обзавеждане /столове, маса,бюра, вътрешни щори/ и на 
осветителни тела за център за медиация. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 
Враца по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с …. с цел осигуряване на средства за 
ремонтни дейности на центъра за медиация в Окръжен съд гр. Враца . 

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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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение предоставената информация, чрез Марин 

Маринов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Варна и 
координатор по проект „Насърчаване използването на медиацията като 
алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОПДУ, от Окръжен съд гр.  
Велико Търново относно изграждането на център за медиация.  

2. Препраща преписката на комисия „Управление на собствеността“, в 
частта касаеща осигуряване на средства в размер на …. по бюджета на 
Окръжен съд гр. Пловдив за изготвяне на инвестиционен проект за основен 
ремонт във връзка с промяна на предназначение и изграждане на зала за 
медиация,  за изразяване на становище. 

3. Препраща преписката на комисия „Управление на собствеността“, в 
частта касаеща осигуряване на средства в размер на …. по бюджета на 
Окръжен съд гр. Сливен за текущ ремонт на помещението за център за 
медиация, за изразяване на становище. 

4. Решението на комисията по т. 54 да се изпрати на 
административните ръководители на Окръжен съд гр. Велико Търново, 
Окръжен съд гр. Пловдив и Окръжен съд гр. Сливен, както и на г-н  Марин 
Маринов - административен ръководител на Окръжен съд гр. Варна и 
координатор по проект „Насърчаване използването на медиацията като 
алтернативен способ за решаване на спорове“  по ОПДУ за сведение. 

 
 

55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски градски съд за осигуряване на средства за представителни разходи 
във връзка с честване на 60 години от създаването на съда.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

комисията. 
 

Разни. 
 
57. ОТНОСНО: Сключване на договор за изготвяне на технически 

задания за възлагане на обществени поръчки за СМР /отложена с решение 
на КБФ по Протокол № 41/02.10.2019 г./. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 10.10.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1.1. ОДОБРЯВА сключването на договор на стойност …. без ДДС с 

„РЕДИСКАВЪР“ ЕООД за изготвяне на технически задания за обществени 
поръчки за СМР за следните обекти: 
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1. „Изграждане на нова административна сграда за органите на 
съдебна власт гр. Бяла, УПИ IX-951,952, кв. 176 по действащия 
регулационен план на гр. Бяла /ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по 
КККР“; 

2. „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. „Драган 
Цанков“ № 6, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“; 

3. „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. 
Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – 
Благоевград и Районна прокуратура - Благоевград“. 

1.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи 
с „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД договор с предмет: „Изготвяне на технически 
задания за обществени поръчки за СМР“ на горепосочените обекти на 
стойност ... без ДДС. 

2.1. ОДОБРЯВА сключването на договор на стойност ... без ДДС с 
„ИНФИНИТУС“ ООД за изготвяне на технически задания за обществени 
поръчки за инженеринг за следните обекти: 

1. „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от 
имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър 
Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на 
съдебната власт – съд и прокуратура“; 

2. „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на 
Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и 
Районна прокуратура гр. Пазарджик“; 

3. „Проектиране и строително-монтажни работи по основен 
ремонт на сградата на Районен съд гр. Ихтиман“. 

2.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи 
с „ИНФИНИТУС“ ООД договор с предмет: „Изготвяне на технически задания 
за обществени поръчки за инженеринг“ на горепосочените обекти на стойност 
…. без ДДС.  

   
 
58. ОТНОСНО: Споразумение за съвместно възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Пристройка към съдебна палата на 4-5 етажа за 
обособяване на АС – Силистра и ОЗ „Изпълнение на наказания“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА доклада на Мария Ламбрева – и.д. началник на отдел 

„ОП“ за сведение. 
2. ПРЕПРАЩА на комисия „Управление на собствеността“ писмо вх. 

№ ВСС – 10414/22.08.2019 г. от Министерство на правосъдието, ведно с 
преписката по компетентност по отношение на предложенията в писмото на 
министъра на правосъдието, включително и за преценка за целесъобразност 
изпълнение на изработения инвестиционен проект, предвид становищата на 
ГД „ИН“ и на ГД „Охрана“ и Агенция по вписванията относно намалените им 
потребности от необходима площ и преработка на проекта, както и предвид 
числеността на магистратите и съдебните служители в Административен съд 
гр. Силистра – 3 бр. магистрати и 13 бр. съдебни служители. 
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59. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил 
Тойота Авенсис от Апелативен съд гр. Бургас на Административен съд гр. гр. 
Бургас. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, Апелативен 

съд гр. Бургас да предостави безвъзмездно за управление служебен 
автомобил Тойота Авенсис с рег. № А 1010 КР на Административен съд гр. 
Бургас. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за 
държавната собственост, Административен съд гр. Бургас да предостави 
безвъзмездно за управление лек автомобил Ситроен С4 с рег. № А 7227 КК на 
Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – Бургас. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
60. ОТНОСНО: Протоколно решение № 29/02.10.2019 г. на 

Прокурорска колегия т. 1, във връзка с предложение относно необходими 
действия в изпълнение на Решение на Пленума на ВСС по т. 1, Протокол № 
20/29.07.2019 г. за продължаване на процеса на оптимизиране на структурата 
на районните прокуратури. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият третостепенните разпоредители с 

бюджет: Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, 
Районна прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, 
Районна прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна 
прокуратура гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, 
Районна прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, 
Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна 
прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна 
прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура 
гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен 
бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, 
Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна 
прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна 
прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна 
прокуратура гр. Елхово, в структурата на второстепенния разпоредител с 
бюджет Прокуратурата на Република България, считано от 01.01.2020 г. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият банковите сметки - транзитна, 
сметка за наличности и за чужди средства на: Районна прокуратура гр. 
Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, 
Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна прокуратура гр. Царево, 
Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Нова Загора, 
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Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна прокуратура гр. Нови 
пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, 
Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Попово, Районна 
прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Елена, Районна 
прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Левски, Районна прокуратура 
гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. 
Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, Районна прокуратура гр. Бяла, 
Районна прокуратура гр. Дулово, Районна прокуратура гр. Тутракан, Районна 
прокуратура гр. Първомай, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна 
прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Елхово, считано от 
01.01.2020 г. 

 
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият кодовете в СЕБРА на: Районна 

прокуратура гр. Несебър - 0060040250, Районна прокуратура гр. Поморие - 
0060040265, Районна прокуратура гр. Средец - 0060040286, Районна 
прокуратура гр. Малко Търново - 0060040244, Районна прокуратура гр. Царево 
- 0060040270, Районна прокуратура гр. Котел - 0060042020, Районна 
прокуратура гр. Нова Загора - 0060042036, Районна прокуратура гр. Велики 
Преслав - 0060042720, Районна прокуратура гр. Нови пазар - 0060042735, 
Районна прокуратура гр. Исперих - 0060041723, Районна прокуратура 
гр.Кубрат - 0060041739, Районна прокуратура гр. Омуртаг - 0060042524, 
Районна прокуратура гр. Попово - 0060042530, Районна прокуратура 
гр.Радомир - 0060041425, Районна прокуратура гр. Елена - 0060040434, 
Районна прокуратура гр. Кнежа - 0060041554, Районна прокуратура гр.Левски - 
0060041528, Районна прокуратура гр. Никопол - 0060041533, Районна 
прокуратура гр. Червен бряг - 0060041549, Районна прокуратура гр.Провадия - 
0060040331, Районна прокуратура гр. Девня - 0060040326, Районна 
прокуратура гр. Бяла - 0060041826, Районна прокуратура гр. Дулово - 
0060041929, Районна прокуратура гр. Тутракан - 0060041934, Районна 
прокуратура гр. Първомай - 0060041641, Районна прокуратура гр.Гълъбово - 
0060042458, Районна прокуратура гр. Раднево - 0060042437 и Районна 
прокуратура гр. Елхово - 0060042822 като третостепенни разпоредители с 
бюджети в системата на Прокуратурата на Република България, считано от 
01.01.2020 г. 

4. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел “Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми Министерство на финансите, дирекция “Държавно съкровище” за 
закриването на транзитните сметки, сметките за наличности и кодовете в 
СЕБРА на Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. 
Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко 
Търново, Районна прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, 
Районна прокуратура гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики 
Преслав, Районна прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. 
Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, 
Районна прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна 
прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура 
гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен 
бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, 
Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна 
прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна 
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прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна 
прокуратура гр. Елхово. 

 
След предоставяне на информация от администрацията на главния 

прокурор, по кои сметки и в кои банки, следва да се прехвърли наличността на 
сметките за чужди средства ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел 
“Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен 
съвет да уведоми обслужващите банки на Районна прокуратура гр. Несебър, 
Районна прокуратура гр. Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, Районна 
прокуратура гр. Малко Търново, Районна прокуратура гр. Царево, Районна 
прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Нова Загора, Районна 
прокуратура гр. Велики Преслав, Районна прокуратура гр. Нови пазар, 
Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна 
прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Попово, Районна 
прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Елена, Районна 
прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Левски, Районна прокуратура 
гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. 
Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, Районна прокуратура гр. Бяла, 
Районна прокуратура гр. Дулово, Районна прокуратура гр. Тутракан, Районна 
прокуратура гр. Първомай, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна 
прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Елхово, за закриването на 
сметките за чужди средства. 

 
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият кодовете по БУЛСТАТ на: 

Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна 
прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна 
прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура 
гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна 
прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна 
прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна 
прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна 
прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура 
гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен 
бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, 
Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна 
прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна 
прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна 
прокуратура гр. Елхово, считано от 01.01.2020 г. 

 
6. УКАЗВА на административните ръководители на Районна 

прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна 
прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна 
прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура 
гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна 
прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна 
прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна 
прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна 
прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура 
гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен 
бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, 
Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна 
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прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна 
прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна 
прокуратура гр. Елхово да предприемат необходимите действия за закриване 
на кодовете по БУЛСТАТ. 
                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                
61. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 

дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 10.10.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 10.10.2019 г. 
 
 
1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Писмо от Националния институт на правосъдието, с искане за 

възстановяване на разход за публикуване на обява. 
 
1.2. Информация от председателя на Окръжен съд гр. Бургас за 

неусвояване на отпуснати средства. 
 
1.3. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив – 
част от фасадна облицовка и покривно водоотвеждане. 

 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Елхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на външни колони, 
външно стълбище и упражняване на авторски надзор. 

 
1.5. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт за 
подмяна на топлообменния апарат на чилър в сградата на съда. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Хасково за осигуряване на средства за неотложни ремонтни работи в 
котелното помещение на сградата на Съдебна палата – гр. Хасково. 

 
1.7. Корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2019 г. 

с цел осигуряване на средства за упражняване на авторски надзор и 
консултантска услуга за строителен надзор на обект: „Проектиране и 
изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на 
вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. 
Стара Загора“. 

 
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Асеновград за осигуряване на средства, представляващи държавна такса и 
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адвокатско възнаграждение по образувано производство пред Комисия за 
защита на конкуренцията.  

 
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 
1.10. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
компютърни конфигурации с включен ОЕМ лиценз. 

 
1.11. Искане от административния ръководител на Апелативен 

специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на  
5 броя компютърни конфигурации, 5 броя ОЕМ лиценз, 2 броя МФУ и 3 броя 
принтери. 

 
1.12. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на  2 броя сървъри, 1 
брой мрежов сторидж и 2 броя сървърни операционни системи. 

 
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни 
конфигурации, 2 броя принтери и лиценз за сървър. 

 
1.14. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни 
конфигурации и UPS. 

 
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Свищов за осигуряване на средства за закупуване на сървър, лиценз за 
сървър и принтери. 

 
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS за 
сървър, персонални UPS, МФУ от среден клас, МФУ от нисък клас и 
високоскоростни документни скенери. 

 
1.17. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за 
софтуер за сървърна операционна система. 

 
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на принтери. 
 
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна 
конфигурация и ОЕМ лиценз. 

 
1.20. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

съд за осигуряване на средства за закупуване на комутатор и лиценз за 
ползване. 
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1.21. Искане от административния ръководител на Софийски градски 
съд за осигуряване на средства за подновяване на лицензи за защитни стени. 

 
1.22. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. 

Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 12.06.2019 г., издаден от Районен съд гр. Стара Загора. 

 
1.23. Искане от административния ръководител на Апелативен 

специализиран наказателен съд за осигуряване на допълнителни средства по 
бюджета за 2019 г., във връзка с частта от сградата стопанисвана от АСНС и 
за текущи разходи до края на 2019 г. 

 
1.24. Писмо с вх. № ВСС – 11494/27.09.2019 г. от Марин Маринов – 

административен ръководител на Окръжен съд гр. Варна и координатор по 
проект: „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ 
за решаване на спорове“ по ОПДУ. 
 

3. Разни. 
 
3.1. Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Тойота 

Авенсис от Апелативен съд гр. Бургас на Административен съд гр. гр. Бургас. 
 
3.2. Протоколно решение № 29/02.10.2019 г. на Прокурорска колегия 

т. 1, във връзка с предложение относно необходими действия в изпълнение на 
Решение на Пленума на ВСС по т. 1, Протокол № 20/29.07.2019 г. за 
продължаване на процеса на оптимизиране на структурата на районните 
прокуратури. 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 


