
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

П Р О Т О К О Л   № 43 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 16 октомври 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА Т: Гергана Мутафова и Калина Чапкънова 
 
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 188 238 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 188 238 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. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
със 73 030 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr43-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr43-t2-pril1.pdf
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по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 22 579 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 42 130 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 8 250 

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

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

със 73 030 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 64 294 

лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 8 321 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с      

415 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната 
заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

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

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 488 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 612 лв. 

3. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 8 152 лв. 

4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 13 252 лв. 

 
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас 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 : 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr43-t2-pril1.pdf
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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. Бургас за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 682 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета Районен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 70 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 752 лв. 

 
 

5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Сливен 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 за периода от 02.07.2019 г. до 30.09.2019 г. и от 
26.09.2019 г. до 30.09.2019 г., 

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 2 428 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 428 лв. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново 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. Велико Търново за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 306 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 



 

 

 

4 

служебни правоотношения“ с 2 306 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Сливен 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 командировани магистрати за трето тримесечие на 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. Сливен за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 702 лв. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София - град 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 за периода от м. юли до м. септември 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 17 365 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София - град за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 17 365 лв. 
 

 
9. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на 

Окръжен съд гр. Перник 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 : 
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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 за периода от м. юли до м. септември 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 917 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 917 лв. 

 
 

10. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Бургас 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 Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 637 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета Административен съд гр. Бургас за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 057 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 694 лв. 
 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливница 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 за периода от месец юли до месец септември 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 444 лв. 
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2. НАМАЛЯВА бюджета Административен съд София - област за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 528 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 972 лв. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Перник 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 за периода от м. юли до м. септември 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Перник за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 692 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Перник за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 692 лв. 

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
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 за периода от м. юли до м. септември включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 492 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 492 лв. 

 
 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 
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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 апелативен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 768 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 768 лв. 

 
 
 15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Асеновград 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 София - град за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 485 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 485 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Свищов 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 947 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 947 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Ямбол 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 съдия за периода от 27.05.2019 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 6 700 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Ямбол за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 6 700 лв. 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Силистра 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 Административен съд гр. Силистра за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 528 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Силистра за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 528 лв. 

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Дупница 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 : 
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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 Софийски районен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 910 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София – град за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 530 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 440 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Разлог 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 месец юли до месец септември 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 528 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 528 лв. 

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Велинград 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. 
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1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 528 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 528 лв. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи на командирован магистрат за участие в работна среща. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. със 782 лв., с цел осигуряване на средства 
за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, взел 
участие в среща на работната група за изготвяне на „Концепция за промяна на 
ролята и функциите на съдебните помощници“, организирана от комисия 
„Съдебна администрация“ към СК на ВСС, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 782 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Бургас със 782 

лв. 
 

 
23. ОТНОСНО: Извършване на одит на Централизираната система за 

случайно разпределение на делата. 
Извлечение от протокол № 22/03.10.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в размер на ... без ДДС 

за извършване на Одит на информационната сигурност на Централизираната 
система за случайно разпределение на делата. 

2. Изпраща решението по т. 23 на комисия „Професионална 
квалификация и информационни технологии“ за предприемане действия 
съгласно чл. 61 от Вътрешните правила за управление на цикъла на 
обществените поръчки във Висшия съдебен съвет. 

3. ВРЪЩА на комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ информация от Зора М.М.С. ООД и ВИП 
Секюрити ООД, от насрещните проверки, във връзка с приложените препоръки 
към Предложение за изпълнение на поръчка № 20190829ZJFI3229576 за одит 
на информационната сигурност на централизираната система за случайно 
разпределение на делата от АМАТАС ЕАД, предвид чл. 61, ал. 7 от 
Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки във 
Висшия съдебен съвет. 
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24. ОТНОСНО: Възстановяване на гаранция за изпълнение на 
договор за доставка на горива за отопление на сградите на съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде освободена гаранцията за изпълнение 

по борсов договор № ВСС – 12656/19.10.2018 г. в размер на ... в полза на „М-
ФОРМА“ ЕООД. 

2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да възстанови 
гаранцията за изпълнение по борсов договор № ВСС – 12656/19.10.2018 г. в 
размер на ... на „М-ФОРМА“ ЕООД. 

  
 

25. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор 
№ 45-06-023/01.09.2016 г. сключен между ВСС и „Прайм Технолоджис“ ЕООД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ  на основание чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от договор № 45-

06-023/01.09.2016 г., сключен между ВСС и Прайм Технолоджис“ ЕООД по 
обособена позиция № 3 от обществена поръчка с предмет „Доставка на 
компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата“ по 
шест обособени позиции, да бъде освободена гаранцията за обезпечаване на 
задължението за гаранционна поддръжка на доставената техника по 
горепосочения договор в размер на 2% от стойността на договора без ДДС, 
равняващи се на ... 

  
 

26. ОТНОСНО: Въпросник за независимост на съдебната власт за 
2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Дадените отговори по въпроси 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 от Въпросника за 

независимост на съдебната власт в предходен период, свързани с 
финансовите ресурси/бюджет на съдебната власт са актуални и към 
24.10.2019 г. и няма да бъдат променяни. 

  
 

27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Хасково 
във връзка с утвърдения „Стандарт за условията на труд в органите на 
съдебната власт и ефективен механизъм за прилагане на приетия стандарт и 
контрол по изпълнението му“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Окръжен съд гр. Хасково 
на проектния екип по проект „Въвеждане на система за наблюдение и 
регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, 
създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и 
повишаване на ефективността на работата им”. 

 
 

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

 
28. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 30.09.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съдебната власт към 30.09.2019 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 30.09.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
29. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на 

основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на 

основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2019 г., както следва: 

I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С …. 
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Текущи разходи …. 
в т.ч. по органи на съдебната власт: 
Съдилища на Република България …. 
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С … 
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) …. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен 

съд с …. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“, на основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за 
одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за обезпечаване изплащането 
на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Специализиран наказателен съд с …. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“, на основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на 
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допълнителни разходи за 2019 г. за обезпечаване изплащането на 
възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ. 

4. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се 
уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на 
съдебната власт за 2019 г. 

 
 

30. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на 
правосъдието за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

и Националния институт на правосъдието за 2019 г. – възстановяване на 
отпуснати средства за осигуряване на възнагражденията на 4 кандидати за 
младши магистрати, отложени за випуск 2020 г./2021 г., както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Националния институт на правосъдието за 2019 г. – възстановяване на 
отпуснати средства за държавно обществено осигуряване, допълнително 
задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 4 кандидати 
за младши магистрати, отложени за випуск 2020 г./2021 г., както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
работодатели“ на Националния институт на правосъдието с …. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
работодатели“ на Висш съдебен съвет с ….. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешнокомпенсирана 
промяна по бюджета за 2019 г. на Националния институт на правосъдието, с 
цел осигуряване на средства за изплащане на допълнителни месечни 
възнаграждения за постоянните преподаватели на НИП в размер на по една 
минимална работна заплата за по десет месеца /решение по т. 6 от протокол 
№ 113/08.07.2019 г. на УС на НИП/, както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …. 
3.2. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. 
3.3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с …. 
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешнокомпенсирана 

промяна по бюджета за 2019 г. на Националния институт на правосъдието, с 
цел осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения 
/недостиг свързан със завърнал се от отпуск за отглеждане на дете служител/, 
както следва: 

4.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …. 
4.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, 

нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. 
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31. ОТНОСНО: Информация от председателя на Административен 
съд гр. Пазарджик за промяна по бюджета на съда за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. НАМАЛЯВА бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. 

Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …., отпуснати във връзка с изготвянето на 
документацията по ЗОП за строителен и инвеститорски контрол. 

2. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. с …. 

3. Изпраща решението на комисия „Управление на собствеността“, за 
сведение. 

 
 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на 
облекло на съдебни служители. 

 
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 

Специализиран наказателен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и 
плащания на персонала“, с цел осигуряване на средства в размер на …. за 
изплащане на облекло на новоназначени служители. 

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

Мотиви: 
При разработването на бюджета за 2019 г. на Специализиран 

наказателен съд са заложени средства за изплащане на облекло на съдебни 
служители в отпуск по майчинство. 

 
 

33. 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 /отложена с 
решение на КБФ по Протокол № 42/09.10.2019 г./. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

съд за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на финансови 
средства за представителни разходи във връзка с честване на 60 години от 
създаването на съда. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 
„Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.  

 
 

34. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на административните 
съдилища за 2019 г., с цел осигуряване на средства за внедряване на 
допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“ за осъществяване на 
електронен обмен на данни с Единния портал за електронно правосъдие. 

Извлечение от протокол № 22/03.10.2019 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 административните съдилища за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на допълнителен модул към САС „Съдебно 
деловодство“ за осъществяване на електронен обмен на данни с Единния 
портал за електронно правосъдие, както следва: 

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

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

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

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

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешномпенсирана 
промяна по бюджета на административните съдилища за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства за внедряване на допълнителен модул към САС 
„Съдебно деловодство“ за осъществяване на електронен обмен на данни с 
Единния портал за електронно правосъдие, както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА бюджета на административните съдилища за 2019 г. 
по § 10-00 „Издръжка” с ..., съгласно  Приложение № 1. 

2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на административните съдилища за 2019 
г. по § 53-00„Придобиване на НДА“ с …., съгласно  Приложение № 1. 

 
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 
1 брой дисков масив, 4 броя твърди дискове, 5 броя компютърни 
конфигурации и 5 броя ОЕМ лицензи за операционна система. 

Извлечение от протокол № 22/03.10.2019 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: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Административен съд гр. Бургас за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства общо …., в т.ч. за закупуване на 1 брой дисков масив /…./ и 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 Административен 
съд гр. Бургас с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Бургас за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 4 броя твърди дискове, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Бургас с …. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Бургас за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 5 броя ОЕМ лицензи за операционна система 
Windows 10 Pro 64 bit Eng, както следва: 

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

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

 
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 
1 бр. компютърна конфигурация с ОЕМ лиценз и 1 бр. принтер. 

Извлечение от протокол № 22/03.10.2019 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. Хасково за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация с включен ОЕМ 
лиценз, 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. Хасково с … 

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

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Хасково с … 

 



 

 

 

17 

 
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на локална мрежа и 
за закупуване на 1 брой сървър висок клас, софтуерен лиценз MS Windows 
сървър 2016, 1 брой устройство за мрежово съхранение на данни (сторидж), 1 
брой копирна машина и 1 брой МФУ.   

Извлечение от протокол № 22/03.10.2019 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. Бургас за 2019 г. с ..., от които ... за изграждане на 
локална мрежа, …. за закупуване на 1 брой сървър висок клас и …. за 
закупуване на 1 брой устройство за мрежово съхранение на данни (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 Районен съд гр. 
Бургас с … 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Бургас за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой софтуерен лиценз MS Windows server 2016, 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. 
Бургас с …. 

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

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

3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Бургас с … 
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Бургас за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство Konica Minolta Bizhub, 
както следва:  

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

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

 
 

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 

Извлечение от протокол № 22/03.10.2019 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 Районен съд гр. Бяла за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя скенери, 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. 
Бяла с 4 740 лв….. 

 
 
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
копирна техника. 
 

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 Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на един брой копирна машина Xerox AltaLink B8065 /скорост 65 ppm 
A4/, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран 
наказателен съд с … 

 
 

40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на оборудване за 
работно място на новоназначен служител. 

 
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. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“, с цел осигуряване на средства в размер 
общо на …. за оборудване на работно място на новоназначен служител 
„Връзки с обществеността“. 

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

 
 

41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик 
за съдебна зала. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

Габрово и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой климатик за съдебна зала /BTU 20000/ в това число 
монтаж – …., демонтаж – …. и използване на подемно съоръжение – …., 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. 
Габрово с …. 
 

Разни. 
 
45. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 30.09.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и 

усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ към 30.09.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 30.09.2019 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
46. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на отбраната на Република 

България с вх. № ВСС – 1690/10.10.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение полученото писмо от Министерство на 

отбраната. 
 

                                     
47. 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. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 

Пленума на Висшия съдебен съвет на 07.11.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 

 
 
1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 

30.09.2019 г. 
                                                                                                                                                                                                        

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
2.1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на основание 

ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери 
за 2019 г. 

 
2.2. Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието 

за 2019 г. 
 
2.3. Информация от председателя на Административен съд гр. 

Пазарджик за промяна по бюджета на съда за 2019 г. 
 
2.4. Искане от административния ръководител на Специализиран 

наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
съдебни служители. 

 
2.5. 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. 

 
2.6. Корекции по бюджетите на административните съдилища за 2019 

г., с цел осигуряване на средства за внедряване на допълнителен модул към 
САС „Съдебно деловодство“ за осъществяване на електронен обмен на данни 
с Единния портал за електронно правосъдие. 
 

2.7. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой дисков 
масив, 4 броя твърди дискове, 5 броя компютърни конфигурации и 5 броя ОЕМ 
лицензи за операционна система. 

 
2.8. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна 
конфигурация с ОЕМ лиценз и 1 бр. принтер. 

 
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Бургас за осигуряване на средства за изграждане на локална мрежа и за 
закупуване на 1 брой сървър висок клас, софтуерен лиценз MS Windows 
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сървър 2016, 1 брой устройство за мрежово съхранение на данни (сторидж), 
1 брой копирна машина и 1 брой МФУ.   

 
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
 
2.11. Искане от административния ръководител на Специализиран 

наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
техника. 

 
2.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на оборудване за работно 
място на новоназначен служител. 

 
2.13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за 
съдебна зала. 
 

4. Разни. 
 
4.1. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 

органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 
30.09.2019 г. 

 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 


