
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

П Р О Т О К О Л   № 46 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 30 октомври 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА: Боряна Димитрова 
 
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“. 

При обсъжданията по точка 29 присъства Валентин Ангелов - 
директор на дирекция „Вътрешен одит“. 
 
 

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 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. с  
1 603 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 1 500 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 103 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

1 603 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 500 

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

103 лв. 
 
 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr46-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr46-t1-pril1.pdf
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2. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., за 
изплащане на суми за облекло и за осигуряване на средства за 
възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ с 5 000 лв. 

2. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 62 950 лв. 
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 67 950 лв. 
  

 
3. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 

Окръжен съд гр. Търговище 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 съдии за периода от м. август до м. декември 2019 г., 
както следва: 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 3 843 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 252 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Търговище за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 11 095 лв. 

 
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Нова Загора 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. януари 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 5 998 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Нова Загора за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 998 лв. 

 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Радомир 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. октомври до м. декември 
включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 228 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Радомир за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 228 лв. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на сума за облекло 
на новоназначен служител. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Монтана разходите за изплащане на работно облекло на съдебен служител, 
да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

При необходимост да бъде извършена вътрешнокомпенсирана 
промяна по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Монтана между § 10-00 
„Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на сума за 
облекло на съдебен служител. 

 
 



 

 

 

4 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Момчилград разходите за изплащане на работно облекло на съдебен 
служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

При необходимост да бъде извършена вътрешнокомпенсирана 
промяна по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Момчилград между § 10-00 
„Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на предпазни 
средства за работа с видеодисплеи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Ботевград разходите за закупуване на предпазни средства за работа с 
видеодисплеи в размер на ... да се извършват в рамките на утвърдения 
бюджет на съда за 2019 г. 

Мотиви: 
През 2019 г. в съда са изплатени средства за работа с 

видеодисплеи, като при разработването на бюджета на съда за 2019 г. 
същите са заложени по § 10-00 „Издръжка“. При необходимост може да бъде 
извършена вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на съда между § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ и § 10-00 „Издръжка“.  

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 24 броя 
работни столове. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Нови пазар разходите за закупуване на 24 броя работни столове на стойност 
... да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка“. 

 
 

10. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Чирпан 
относно сключване на договор за доставка и монтаж на офис мебели. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 12614/21.10.2019 г. от 

Районен съд гр. Чирпан. 
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2. Поставеният въпрос относно сключването на договор за 
доставка и монтаж на офис мебели и обзавеждане, средствата за които са в 
рамките на утвърдения бюджет на съда, е от компетентността на 
административния ръководител. 

 
 

11. ОТНОСНО: Доклад от Николай Найденов – и.д. главен секретар на 
ВСС ведно, с приложения към него относно въвеждането и експлоатацията на 
системата за случайно разпределение на делата, ползвана от съдилищата. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
По поставения въпрос Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с 

решение по протокол № 43/16.10.2019 г., т. 23. 
ВРЪЩА на Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ приложенията към доклада. 
 

12. ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване и поддръжка на 
софтуерен продукт ПроЗОП в изпълнение на изискванията на Закона за 
обществените поръчки. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор с „ВЕЕМ КОНСУЛТ“ 

ЕАД за предоставяне на услугата право на ползване и поддръжка на 
софтуерен продукт ПроЗОП, в изпълнение на изискванията на Закона за 
обществените поръчки, за срок от 1 (една) година, с предложена цена за 
едногодишен абонамент в размер на ... без вкл. ДДС. 

  

13. ОТНОСНО: Благодарствено писмо от председателя на Окръжен 
съд гр. Разград. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение благодарственото писмо от председателя на 
Окръжен съд гр. Разград. 

 
 

15. ОТНОСНО: Предложение на главния инспектор на Инспектората 
към ВСС за безвъзмездно предоставяне на пет броя автомобили Тойота 
Авенсис 1.8 на органите на съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и 

методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
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уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост на пет 
броя автомобили Тойота Авенсис 1.8, числящи се на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Инспектората към Висшия 
съдебен съвет. 

3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания от органите на 
съдебната власт в едномесечен срок, автомобилите Тойота Авенсис 1.8 да 
бъдат предложени на други юридически лица на бюджетна издръжка. 

 
 

16. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. 
Берковица 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. Берковица за промяна на преференциалния годишен лихвен процент 
по банковите сметки на съда. 

 
 

17. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България за 
намаляване с 1 брой ползваните терминални устройства ПОС от Окръжна 
прокуратура гр. Ямбол. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Ямбол да закрие 1 

/един/ брой терминално устройство ПОС за обслужване на транзитната 
сметка, считано от 01.01.2020 г. 

2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, във връзка с искането им за 
закриване на 1 /един/ брой терминално устройство ПОС обслужващо 
транзитната сметка. 
 

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. 
 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения 
на вещи лица до края на годината. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на 
комисията. 
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2. Да се изиска информация от председателя на Районен съд гр. 
Поморие за извършените разходи за командировки в страната. 

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения 
на 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 за 2019 г. на Районен 

съд гр. Елхово с ... по § 10-00 „Издръжка“ за изплащане на възнаграждения на 
вещи лица по образуваните дела за положен нощен труд от служители на ГД 
„Гранична полиция“ и ОД на МВР – Елхово. 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Обръща внимание на административните ръководители на 

съдилищата при определянето на възнагражденията на вещи лица в 
хипотезата по чл. 83, ал. 3 от ГПК, стриктно да съобразяват изискванията по 
чл. 195, ал. 1 от ГПК за наличието на специални знания при назначаване на 
вещи лица по граждански дела и трайно установената съдебна практика в тази 
посока. 

При изплащане възнаграждения на вещи лица в случаите, когато 
няма промяна в изготвеното заключение и не са поставени допълнителни 
задачи, да се изплаща възнаграждение в минималните размери по Наредбата 
за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и се имат 
предвид предимно разходите, които са извършени при потвърждаването на 
заключението на вещото лице пред съда /пътни, дневни, нощувки/. 

 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елена за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 
съдебни заседатели, вещи лица, извършени услуги с личен труд и текущи 
разходи до края на годината. 

 
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. 

Елена за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ 
с ..., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и 
извършени услуги с личен труд. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната 
власт за 2019 г. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен 
съд гр. Елена с ... по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на 
годината, поради недостиг. 

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

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. бар – код 
четец и за поддръжка на автомобил. 
 

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. Разград по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ..., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на четири броя бар - код четец. 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

Разград разходите за поддръжка и експлоатация на служебен автомобил, да 
се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка“ 
за 2019 г. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложни 
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 

Административен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с ... за покриване на 
неотложни текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за задължителни прегледи 
на очите и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи. 

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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23. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за текуща издръжка до края 
на годината. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на 
комисията. 

ИЗИСКВА допълнителна информация от председателя на Районен 
съд гр. Девня относно причините, поради които е заплащана ел. енергия през 
2019 г. на фирма Солвей соди АД. 
 
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Балчик за осигуряване на средства за покриване на недостиг 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. Балчик по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ..., с цел осигуряване на 
средства за текущата издръжка на съда 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“. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Добрич 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. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ..., с цел осигуряване на 
средства за текущата издръжка на съда 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“. 

 
 

26. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Сливница за 
2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Сливница за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..., с цел осигуряване на средства 
за покриване на извънредния и непредвиден разход за заплащане на 
държавна такса и адвокатско възнаграждение, както и текущи разходи 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“. 

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски районен съд 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 Софийски районен съд за 2019 г. с ..., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой копирна машина, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в т.ч. § 52-03 
„Придобиване на друго оборудване и съоръжения“ на Софийски районен съд с 
…. 
 

Одитни доклади. 
 
29. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 

дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност ОА/У – 1901 в Софийски районен съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Софийски 
районен съд. 

2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Софийски районен съд за изпълнение на препоръките от 
одитния докла. 
 

Разни. 
 
30. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните 

командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите 
на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния 
прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на 
правосъдието за III - то тримесечие на 2019 г.  
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия 

съдебен съвет за III - то тримесечие на 2019 г.  
2. Приема за сведение информацията на Председателите на 

Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главния 
прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на 
правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за 
командировки за III - то тримесечие на 2019 г.  

3. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия 
съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности 
по европейски и международни програми от която е видно, че не са им 
изплащани средства за командировки за III - то тримесечие на 2019 г.  

 
 

31. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по 
проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен 
съвет към 30.09.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на 

средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на 
Висшия съдебен съвет към 30.09.2019 г.  

2. Предоставя на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ 
Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на 
Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.09.2019 г., за 
приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по 
проектите. 

 
 

32. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и 
размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ 
за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно 

дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни 
събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени 
претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен 
съвет за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

33. ОТНОСНО: Справка за броя на образуваните дела по видове и 
органи на съдебната власт, във връзка с решение на комисия „Бюджет и 
финанси“ по протокол № 21/05.06.2019 г. 

  
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение справката за броя на образуваните дела по 

видове и органи на съдебната власт за трето тримесечие на 2019 г. 
 
                  

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

Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи 
лица. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Елена за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 
съдебни заседатели, вещи лица, извършени услуги с личен труд и текущи 
разходи до края на годината. 

 
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Разград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. бар – код четец. 
 
1.4. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до 
края на 2019 г. 

 
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Балчик за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на 
годината. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Добрич за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 
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1.7. Корекция по бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2019 г. по 
§ 10-00 „Издръжка“. 

 
1.8. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

съд за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

3. Одитни доклади. 
 
3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОА/У – 1901 в Софийски районен съд. 
 

4. Разни. 
 
4.1. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни 

пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на 
Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III - 
то тримесечие на 2019 г.  

 
4.2. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по 

Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 
30.09.2019 г. 

 
4.3. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера 

на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за 
изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 


