
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

П Р О Т О К О Л   № 44 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 23 октомври 2019 г. 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВАЩИ: 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 147 973 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 147 973 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/25/pr44-t1-pril1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 
40 784 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 20 622 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 11 162 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 9 000 

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

40 784 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 30 011 

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

453 лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 9 000 лв. 
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 1 320 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България за 2019 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения от работодателя при временна 
нетрудоспособност по чл. 40, ал. 5 от КСО и обезщетения по ЗСВ и КТ, както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ със 750 000 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ със 750 000 лв.  

  
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на 
двама магистрати за периода от м. септември 2019 г. до м. декември 2019 г., 
както следва: 

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

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr44-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr44-t2-pril1.pdf


 

 

 

3 

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

 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Монтана 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 
двама командировани съдии за периода от 01.01.2019 г. до 31.10.2019 г., както 
следва: 

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 8 685 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Монтана за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 8 685 лв. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Русе 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. януари до м. септември 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Русе за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 14 220 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Русе за 2019 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 14 220 лв. 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 
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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 
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 925 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Плевен за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 537 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 462 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 
 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Шумен 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 Административен съд гр. Шумен за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 9 873 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 742 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Шумен за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 16 615 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

Забележка: 
Напомня на административния ръководител на Районен съд гр. 

Шумен да спазва Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната 
власт за 2019 г. свързани с изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати. 
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9. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на 
Районен съд гр. Хасково 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 Административен съд гр. Хасково за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 529 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 529 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административен ръководител на Районен 
съд гр. Сливен 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 София - град за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 296 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 296 лв. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административен ръководител на Районен 
съд гр. Сливен 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 : 
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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 
командирован магистрат за периода от м. август до м. декември включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 738 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 738 лв. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
назначени съдебни служители. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Сливен разходите за изплащане на облекло на назначените съдебни 
служители, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. 

Мотиви: 
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. 

Сливен за 2019 г. са в размер на ..., който е по-висок от изплатените суми 
до момента. 

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края 
на годината. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 
гр. Шумен разходите за природен газ за отопление, електроенергия, 
абонаментни договори и други възникнали разходи да бъдат поети в рамките 
на утвърдения бюджет за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

2. ПРЕПРАЩА писмото от Районен съд гр. Шумен в частта свързана с 
проектиране на ВиК, инвестиционен проект и съгласуването му от фирма за 
технически надзор и присъединяване на обект към електроразпределителната 
мрежа на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, по 
компетентност. 

 
 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за изплащане на 
възнаграждения на вещи лица. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема за сведение писмо от Районен съд гр. Свиленград с вх. № 
ВСС – 12521/17.10.2019 г. за изплащането на възнаграждения за вещи лица 
във връзка с искови молби за положен нощен труд от служителите на ГД 
„Гранична полиция“, ГД „Миграция“, ОД на МВР – Хасково и ГД „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ при МВР. 

2. Указва на административния ръководител на Районен съд гр. 
Свиленград да изпрати информация към 31.10.2019 г. и към 30.11.2019 г. за 
размера на изплатените и подлежащи на възстановяване суми по делата във 
връзка с искови молби за положен нощен труд от служителите на ГД 
„Гранична полиция“, ГД „Миграция“, ОД на МВР – Хасково и ГД „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ при МВР, за да се вземат предвид при 
одобряване на платежните нареждания по СЕБРА, над одобрения лимит за 
разход. 

   
 

15. ОТНОСНО: Обобщена информация за очакваното изпълнение по 
бюджетите на органите на съдебната власт към 31.12.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение представената информация за изпълнението на 
бюджета на съдебната власт към 31.12.2019 г., представена в Справка по 
органи на съдебната власт и по параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

Забележка: 
В обобщените данни не са включени данни за изпълнението на 

бюджета на ВСС към 31.12.2019 г. 
 

 
16. ОТНОСНО: Информация от органи на съдебната власт в 

изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 24 от протокол 
№ 41/02.10.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение информацията за конкретните причини за 
незаплащането на средства за медицински прегледи и очила, както и 
исканията за осигуряване на финансиране за профилактични прегледи и 
лични предпазни средства, както и такива, съгласно които се предоставя 
информация за изплатените суми от органите на съдебната власт /*/ 

* Окръжен съд гр. Велико Търново, Районен съд гр. Велико Търново, 
Районен съд гр. Девня, Районен съд гр. Горна Оряховица, Районен съд гр. 
Свищов, Районен съд гр. Белоградчик, Районен съд гр. Севлиево, Районен 
съд гр. Тетевен, Районен съд гр. Троян, Окръжен съд гр. Пазарджик, Районен 
съд гр. Пазарджик, Районен съд гр. Панагюрище, Районен съд гр. Пловдив, 
Районен съд гр. Разград, Районен съд гр. Силистра, Районен съд гр. Дулово, 
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Районен съд гр. Тутракан, Районен съд гр. Чепеларе, Окръжен съд гр. Стара 
Загора, Районен съд гр. Балчик, Районен съд гр. Търговище, Районен съд гр. 
Шумен, Окръжен съд гр. Ямбол, Районен съд гр. Ямбол, Административен съд 
София – град, Административен съд гр. Видин, Административен съд гр. 
Добрич, Административен съд гр. Ловеч. 

 
 

17. ОТНОСНО: Предложение за съгласуване на поименното 
разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите 
на съдебната власт за 2019 г. 

Извлечение от протокол № 32/16.10.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. СЪГЛАСУВА  общия размер на годишна задача за 2019 г. в размер 

на ... в представеното поименно разпределение на разходите по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2019 г.  

Забележка: В предложеното поименно разпределение на разходите 
за основни ремонти на ДМА за 2019 г. не са включени средства за 
придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. 
Балчик, както и сумата в размер на ... за проектиране, изграждане, 
строителен и инвеститорски контрол на съдебна сградата за нуждите на 
Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура и Районна 
прокуратура гр. Пазарджик. Сумата е посочена на последната страница от 
Приложението за сметните стойности и разчети за финансиране на 
капиталовите разходи през 2019 г., но не участва в сбора на общата 
годишна задача за 2019 г. от ... 

2. ИЗПРАЩА решението по т. 17 на Комисия „Управление на 
собствеността” по компетентност. 

3. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че неизползваните средства от неразпределените резерви, които са 
включени в поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2019 г. към 16.10.2019 г. са 
както следва: 

3.1. Неразпределен резерв за Осигуряване на достъпна среда в 
имотите на съдебната власт – ... 

3.2. Неразпределен резерв за разходи за такси към експлоатационни 
дружества и други обекти – ... 

3.3. Неразпределен резерв за Основни ремонти /аварийни и 
неотложни/ - ... 

3.4. Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на 
сгради – ... 

3.5. Неразпределен резерв за Изграждане на пожароизвестителни 
системи в сгради на съдебната власт - ... 
 

  
18. ОТНОСНО: Предоставяне на информация в изпълнение на 

решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС по протокол № 
16/07.10.2019 г., т. 13.1. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА на комисия „Съдебна администрация“ при Съдийската 

колегия Справка за допълнително осигурените средства по бюджетите на 
районните съдилища за периода от 01.01.2015 г. до 10.10.2019 г., във връзка с 
обособяване, оборудване, текущ ремонт и обзавеждане на помещения по 
ЗЗКИ.  

Забележка: В дирекция „Бюджет и финанси“ се поддържа 
информация за допълнително отпусканите средства по бюджетите на 
органите на съдебната власт относно изграждането, обособяването и 
обзавеждането на помещения по ЗЗКИ, но не и информация за изградените 
такива със средства в рамките на съответните бюджети. 

Прилагаме и Справка за допълнително осигурените средства по 
бюджетите на всички съдилища за периода от 01.01.2015 г. до 10.10.2019 г., 
във връзка с обособяване, оборудване, текущ ремонт и обзавеждане на 
помещения по ЗЗКИ. 

 
 

19. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към 
СК на ВСС по протокол № 16/07.10.2019 г., т. 3 относно искане от 
председателя на Районен съд гр. Костинброд за сключване на граждански 
договор за изпълнение функциите на длъжността „главен счетоводител“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА председателя на Районен съд гр. Костинброд да 

сключи граждански договор с външно лице за изпълнение функциите на 
длъжността „главен счетоводител“. 

 
 

20. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към 
СК на ВСС по протокол № 16/07.10.2019 г., т. 8 относно искания от 
председателя на Районен съд гр. Тополовград за трансформиране на 1 /една/ 
щ.бр. за длъжност „човешки ресурси“ в длъжност „административен секретар“ 
и трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен архивар“ в 
длъжност „съдебен деловодител“, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение Решение на комисия „Съдебна администрация“ 

към СК на ВСС по протокол № 16/07.10.2019 г., т. 8.  
 

 
21. ОТНОСНО: Писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните 

съвети (ЕМСС) с покана за участие в Семинар за оценяване на съдиите, който 
ще се проведе в периода 5-6 декември 2019 г. в гр. Рим, Италия. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде/бъдат командирован/и за участие в 

Семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяване на 
съдиите, за периода 4-7 декември 2019 г. в гр. Рим, Италия, следното 
лице/лица: 

- ………………….. – член на Висшия съдебен съвет 
- Саша Николова – преводач от и на английски език (при 

необходимост). 
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, 

разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и 
разходите за хонорар на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

Забележка: 
Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в 

дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се 
възстановяват пътни разходи в размер до 300 евро за един участник от 
институция член на ЕМСС. 

 
 

22. ОТНОСНО: Писмо от Даниела Марчева - председател на комисия 
„Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ относно определяне на 
представител от комисия „Бюджет и финанси“ за участие в състава на 
работната група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на 
военните съдилища.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОПРЕДЕЛЯ г-н Севдалин Мавров за представител от комисия 
„Бюджет и финанси“ за участие в състава на работната група за изготвяне на 
анализ на степента на натовареност на военните съдилища.  

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Лом за преразглеждане на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по 
протокол № 41/02.10.2019 г., т. 17 относно осигуряване на средства за 
закупуване на 6 броя звукозаписни системи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПОТВЪРЖДАВА решението по т. 17 от протокол № 41/02.10.2019 г. 
от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“, съгласно което са осигурени 
средства за закупуване на 3 броя звукозаписни системи. 

 
 

29. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на вътрешните работи за 
безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ситроен С4 с рег. № СН 4262 
АТ, числящ се на Административен съд гр. Сливен. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост, Административен съд гр. Сливен да предостави 
безвъзмездно за управление служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № СН 
4262 АТ на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР – 
Сливен. 

 
 

30. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Чепеларе 
за даване на указания, за разпореждане с лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. 
№ СМ 0880 АС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси" 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА преписката на административния ръководител на Районен 

съд гр. Чепеларе за окомплектоване с искане за безвъзмездно предоставяне 
на служебен автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СМ 0880 АС от друга бюджетна 
организация или за предприемане действия за неговото бракуване. 

 
 

31. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. 
Монтана за промяна на лихвените условия по сметките на съда от 
обслужващата банка „Централна кооперативна банка“ АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси" 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен 

съд гр. Монтана за промяна на преференциалния годишен лихвен процент по 
банковите сметки на съда. 

 
 

32. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. 
Благоевград за увеличаване на ползваните терминални устройства ПОС с 1 
/един/ брой. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Благоевград да увеличи с един 

брой ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на транзитната 
сметка на съда. 

 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районен съд гр. Благоевград, във връзка с искането им за 
увеличаване на терминалните устройства ПОС, при спазване изискванията на 
т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на финансите. 
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II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта 
на дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 

 
33. ОТНОСНО: Изготвяне на Проект на Постановление на 

Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване 
на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г., с 
приложена финансова обосновка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА Проекта на Постановление на Министерския съвет за 

одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на 
приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г., с приложена финансова 
обосновка. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да 
подпише финансовата обосновка към Проекта на Постановление на 
Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване 
на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

3. Проекта на Постановление на Министерския съвет, с приложена 
финансова обосновка да бъде изпратен на министъра на правосъдието.  

  
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения 
на съдебни заседатели, вещи лица, преводачи, облекло на новоназначени 
съдебни служители и СБКО. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

гр. Несебър по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в 
размер на ..., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
новоназначени съдебни служители, възнаграждения на съдебни заседатели, 
вещи лица и преводачи и недостиг на СБКО за новоназначените служители. 

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

  
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за 
закупуване на мебели за оборудване на две работни помещения. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“, с цел 
осигуряване на средства в размер общо на ... за обзавеждане на две работни 
помещения за един магистрат и един съдебен служител. 

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

 
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 
мебели за обзавеждане на едно работно помещение за магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“, с цел осигуряване на 
средства в размер общо на ... за обзавеждане на едно работно място за един 
магистрат. 

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

 
 

37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
барабанни модули. 

 
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. Несебър за 2019 г. с ..., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя барабанни модули, както следва: 

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

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

 
38. ОТНОСНО: Предложение от председателите на Районен съд гр. 

Пловдив и Окръжен съд гр. Пловдив за увеличение на лимита за 
представителни разходи за честване на 140 годишен юбилей. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 



 

 

 

14 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде увеличен лимита на утвърдените 
разходи за представителни цели с ... на Районен съд гр. Пловдив, в рамките 
на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., за честване на 140 годишен юбилей. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде увеличен лимита на утвърдените 
разходи за представителни цели с …. на Окръжен съд гр. Пловдив, в рамките 
на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., за честване на 140 годишен юбилей. 

 
 

39. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. 
Ботевград 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 на Районен съд гр. Ботевград за 2019 г. по § 

02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. 
2. УВЕЛИЧАВА Неразпределения резерв по § 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 
2019 г. с …. 

 
 
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Средец за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 
годината. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Средец за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..., с цел осигуряване на средства за 
текущи разходи /ел. енергия, възнаграждения на вещи лица, пощенски и 
телекомуникационни услуги и др./ до края на годината. 

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

 
 

41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на 
годината. 

 
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 Районен 

съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на 
средства за текуща издръжка до края на годината. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв 
по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
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42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за текуща издръжка до 
края на годината. 

 
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 Районен 

съд гр. Карлово с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на 
годината, поради недостиг. 

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

 
 

43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кула за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 
съдебни заседатели и вещи лица. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

Кула за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 
…. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица. 

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

Разни. 
 
45. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол 

№ 24/14.10.2019 г., т. 5 относно писмо изх. № 92-00-461#2/27.06.2019 г. на НАП 
за повишаване ефективността на събирането на присъдени суми от 
чуждестранни физически лица при взета мярка „парична гаранция“ спрямо 
същите лица. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПОДКРЕПЯ решението на Комисия по правни въпроси по протокол 

№ 24/14.10.2019 г., т. 5. Същото да се изпрати на директора на Националната 
агенция по приходите в отговор на тяхно писмо изх. № 92-00-461#2/27.06.2019 
г. 

2. ИЗПРАЩА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт решението на Комисия по правни въпроси по протокол № 
24/14.10.2019 г., т. 5, за сведение и изпълнение. 
 
                            



 

 

 

16 

46. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения 
от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото 
заседание на Пленума на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 

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

 
 
1. Изготвяне на Проект на Постановление на Министерския съвет за 

одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на 
приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г., с приложена финансова 
обосновка. 

                                                                                                                                                                             
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
2.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Несебър за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 
съдебни заседатели, вещи лица, преводачи, облекло на новоназначени 
съдебни служители и СБКО. 

 
2.2. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на мебели за 
оборудване на две работни помещения. 

 
2.3. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на мебели за 
обзавеждане на едно работно помещение за магистрат. 

 
2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя барабанни 
модули. 

 
2.5. Предложение от председателите на Районен съд гр. Пловдив и 

Окръжен съд гр. Пловдив за увеличение на лимита за представителни разходи 
за честване на 140 годишен юбилей. 

 
2.6. Информация от председателя на Районен съд гр. Ботевград за 

промяна по бюджета на съда за 2019 г. 
 
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Средец за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
 
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Чепеларе за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на 
годината. 
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2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Карлово за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 
 
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Кула за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни 
заседатели и вещи лица. 
 

4. Разни. 
 
4.1. Писмо от Министъра на вътрешните работи за безвъзмездно 

предоставяне на лек автомобил Ситроен С4 с рег. № СН 4262 АТ, числящ се 
на Административен съд гр. Сливен. 

 
 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 


