
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
П Р О Т О К О Л   № 47 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 6 ноември 2019 г. 

 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:         Боян Магдалинчев – председател  

          Боряна Димитрова 
          Георги Кузманов 

                     Гергана Мутафова 
          Калина Чапкънова 
          Севдалин Мавров 

 
 
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: 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 : 
 
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 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 
51 993 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:  

     по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 9 190 лв. 

    по § 10-00 „Издръжка“ с 21 803 лв. 
     по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с   

21 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

с 51 993 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с         

30 190 лв.   
 по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със 

143 лв. 
 по § 10-00 „Издръжка“ с 21 000 лв. 
 по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 660 лв. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr47-t1-pri1-0.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr47-t1-pri1-0.pdf
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2. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет за поощряване на Христо Атанасов Ирикев – прокурор в 
Районна прокуратура гр. Смолян. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Христо Атанасов Ирикев – прокурор в Районна прокуратура гр. 
Смолян, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 8 от протокол 
№ 32/30.10.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

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

 
 
 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Бургас 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 16.09.2019 г. до 31.12.2019 г. 
включително, 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 4 585 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 585 лв. 

 
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София - област 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 работна заплата на 
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командировани магистрати за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 
включително, 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 20 468 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София област за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 20 468 лв. 
 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Пловдив 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 работна заплата на 
командирован магистрат за периода от 14.08.2019 г. до 31.12.2019 г. 
включително, 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 6 531 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 6 531 лв. 
 
 

6. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани съдии. 
 

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

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

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

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 7 585 лв. за изплащане на разликата в 
работната заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 7 585 лв. за изплащане на разликата в 
работната заплата на командировани магистрати. 
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7. 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 работна заплата на 
командирован съдия за периода от м. 10.2019 г. до м. 12.2019 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 4 788 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 4 788 лв. 
 
 
 

8. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за очила за 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен 

съд гр. Търговище разходите за изработването на очила на съдебните 
служители да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

2. Напомня на административния ръководител да се съобрази с 
решение по т. 15 от протокол № 23/10.10.2019 г. на Пленума на ВСС, във 
връзка с осигуряването на средства за задължителни периодични медицински 
прегледи и средства за преглед на очите, оценка на зрението, както и за 
корекция на зрението на работещи с видеодисплеи. 

 
 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за очни прегледи и закупуване 
на предпазни средства за работа с видеодисплеи. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен 

съд гр. Елин Пелин разходите за очни прегледи и закупуване на предпазни 
средства за работа с видеодисплеи в размер на ………. да се извършат в 
рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

Мотиви: През 2018 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“. 
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10. ОТНОСНО: Спазване на Указанията за изпълнение на бюджета 
на съдебната власт за 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
НАПОМНЯ на административните ръководители на органите на 

съдебната власт, че следва да спазват определените, в Указанията за 
изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2019 г., срокове за 
представяне на искания за промени по утвърдените им бюджети. 

Получените писма свързани с искания за корекции по бюджетите на 
органите на съдебната власт, след определените срокове в Указанията няма 
да бъдат разглеждани. 

 
 

 
11. ОТНОСНО: Доклад от Николай Найденов – и.д. главен секретар на 

ВСС относно промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията на 
Висшия съдебен съвет и решение на комисия „Съдебна администрация“ към 
ПК на ВСС по протокол № 18/29.10.2019 г., т. 4. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение доклада от Николай Найденов – и.д. главен 

секретар на ВСС относно промяна в Класификатора на длъжностите в 
администрацията на Висшия съдебен съвет и решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към ПК на ВСС по протокол № 18/29.10.2019 г., т. 4. 

 
 

 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Перник за осигуряване на средства за заплащане на такса за обучение 
на магистрат от съда. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Дължимата такса в размер на ………... за обучение на Петър 

Веселинов Боснешки – съдия в Районен съд гр. Перник в Международна 
магистърска програма „Право на ЕС“ към Юридическия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не следва да се финансира с 
публични средства. 
 
 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски районен съд за разкриване на щатни бройки за съдебни служители. 

Извлечение от протокол № 17/16.10.2019 г. от заседание на КСА 
към СК на ВСС. 
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Извлечение от протокол № 23/16.10.2019 г. от заседание на 
комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на 
ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение. 
 
 
 

14. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към 
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 17/16.10.2019 г., т. 7. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА по предложението за съкращаване на 1 щ.бр. за 
длъжността “съдебен деловодител“ в Окръжен съд гр. Враца, съкращаване на 
1 щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в Районен съд гр. Кърджали и 
разкриване на 1 щ. бр. за длъжността „съдебен секретар“ и 1 щ. бр. за 
длъжността „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд гр. Бургас. 

2. При изразяване на положително становище от Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет по предложението да се уведоми Комисия 
„Бюджет и финанси“ за осигуряване на средствата. 

3. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Съдебна администрация“ към 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

 
 

15. ОТНОСНО: Решения на комисия „Съдебна администрация“ към 
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 17/16.10.2019 г., т. 3, т. 5, т. 6 и т. 
10. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ решенията на Комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 3, т. 
5, т. 6 и т. 10 по Протокол № 17/16.10.2019 г. 
 
 

16. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи 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 
уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от 
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движими вещи по приложения списък, числящи се на Прокуратура на 
Република България. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Прокуратура на Република 
България. 

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

17. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Административен 
съд гр. Варна за безвъзмездно предоставяне на движими вещи 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 
уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от 
движими вещи по приложения списък, числящи се на Административен съд гр. 
Варна. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Административен съд гр. 
Варна. 

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

18. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Административен 
съд гр. Хасково за предоговаряне на преференциален годишен лихвен 
процент с обслужващата банка „Централна кооперативна банка“ АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Напомня на председателя на Административен съд гр. Хасково, че 
Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла по поставения въпрос с 
решение по протокол № 50/11.11.2015 г., т. 33 и протокол № 12/18.04.2018 г., т. 
28. 
 
 

19. ОТНОСНО: Преминаване на обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона 
за ограничаване на плащанията в брой на Районен съд гр. Троян. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Троян да премине към 
обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 
едно терминално устройство ПОС за обслужване на транзитната сметка. 
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2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районен съд гр. Троян, във връзка с искането им за монтиране на 
едно терминално устройство ПОС, при спазване на т. 24 от ДДС № 
02/31.03.2016 г. 
 
 
 

20. ОТНОСНО: Преминаване на обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона 
за ограничаване на плащанията в брой на Районен съд гр. Малко Търново. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Малко Търново да премине 
към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в 
брой с едно терминално устройство ПОС за обслужване на транзитната 
сметка. 

2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районен съд гр. Малко Търново, във връзка с искането им за 
монтиране на едно терминално устройство ПОС, при спазване на т. 24 от ДДС 
№ 02/31.03.2016 г. 
 
 
 

21. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 33 от заседанието на 
Комисия „Управление на собствеността“,  проведено на 30.10.2019г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

СЪГЛАСУВА осигуряването на средства за закупуване на недвижим  
имот, находящ се в гр.Балчик, ул.“Стара планина“ № 2, за нуждите на органите 
на съдебната власт, за сумата от …………. 

След  актуализиране  на  поименното  разпределение на разходите  по   
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, комисия „Управление на собствеността“ да 
уведоми комисия „Бюджет и финанси“ за предприемане на действия за 
извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 година. 

 
 

22. ОТНОСНО: Предложение от Георги Чолаков – председател на 
Върховен административен съд /писмо вх.№ ВСС – 12632 от 21.10.2019 г./ 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Препоръчва на председателя на Върховния административен съд 

при възникнала необходимост от закупуване на ДМА извън определените 
лимити на средствата определени с решения на Пленума на ВСС да посочи 
конкретни и мотивирани искания за извършване на тези разходи. 
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Мотиви: Със Закона за публичните финанси се определят по-
големи отговорности на първостепенните разпоредители с бюджет по  
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета. Висшият съдебен 
съвет организира и осигурява функционирането на система за финансово 
управление и контрол в органите на съдебната власт и вътрешния одит 
при усвояването и администрирането на бюджетните ресурси. 
Целесъобразното и разумно разходване  изисква публичните средства да се 
усвояват  и управляват икономично,  ефективно и ефикасно. 
 
 
 

23. ОТНОСНО: Връщане на парична гаранция по гр. дело № 157/2015 
г. по описа на Окръжен съд гр. Хасково. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за освобождаване на парична гаранция с оглед 
наличието на влязъл в сила съдебен акт по решение № 463/04.11.2015 г. по 
т.д. 157/2015 г. на Окръжен съд гр. Хасково, оставено в сила с определение № 
823/06.12.2016 г. по гр. д. № 3417/2016 г. на ВКС, с което не е допуснато 
касационно обжалване на решение № 27/25.02.2016 г. по гр. д. № 710/2015 г. 
на Апелативен съд гр. Пловдив. 
 
 

24. ОТНОСНО: Одобряване на разход за закупуване на минерална 
вода за работни групи, граждански съвет, комисии, колегии и пленум на ВСС 
за месец ноември 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на 1 240 лв. с 
ДДС за закупуване на минерална вода за работни групи, граждански съвет, 
комисии, колегии и пленум на ВСС за месец ноември 2019 г. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
25. ОТНОСНО: Участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-

Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма 
„Justice“, която ще се проведе в периода 19-20 ноември 2019 г. в гр. Хага, 
Нидерландия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да 
командирова г-н Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП за 
участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-
CODEX“ по програма „Правосъдие“, за периода 19-20.11.2019 г. в гр. Хага, 
Нидерландия. 
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2. ВЪЗЛАГА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ВСС ДА 
КОМАНДИРОВА за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of 
e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, за периода                   
19-20.11.2019 г. в гр. Хага, Нидерландия г-жа Анелия Чомакова, главен 
експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“. 

3. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари за два дни, медицински 
застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на 
екипа на проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80 % от извършените 
разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с 
правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се 
осъществи със самолет. 
 
 
 

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. 

 
 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи 
лица до края на 2019 г. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

Районен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ със ………. /размера на 
неплатените разходи за вещи лица, за които има издадени разходни ордери и 
редуцирания размер на прогнозния разход за вещи лица до края на годината/ 
за покриване на неотложни текущи разходи за изплащане на хонорари за 
вещи лица по трудово-правни спорове. 

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

2. Обръща внимание на административните ръководители на 
съдилищата при определянето на възнаграждения на вещи лица, за сметка на 
бюджета на съдебната система, да се взема под внимание сложността на 
делата, броя на разглежданите дела от едно лице, периода  за който са 
изготвени експертизите, както и ограничените възможности на бюджета на 
съдебната власт.  

 
 

 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на 
изпълнителен лист. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ……….. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по 
изпълнителен лист от 05.07.2019 г., издаден от Софийски районен съд. 

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

 
 
 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Пловдив 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 на бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ със ……….. за 
покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за 
материали, за вода, горива и енергия и за външни услуги. 

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

 
 
 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Благоевград 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 на бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка“ с ……….. за 
покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за 
периодични профилактични прегледи на лицата работещи с съда и за 
корекция на зрението на работещите с видеодисплеи. 

 Средствата в размер на ……….. са за сметка на неразпределения 
бюджет на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“. 
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30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Видин 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 на бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка“ с ……….. за покриване 
на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за периодични 
профилактични прегледи на лицата работещи с съда и за корекция на 
зрението на работещите с видеодисплеи. 

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

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

Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текуща издръжка до 
края на годината и разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи. 

 
 

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 Военен 

съд гр. Сливен с ……….. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на 
годината и разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи. 

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

 
 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

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 Окръжен 

съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ……….., с цел осигуряване 
на средства за текуща 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“. 
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33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за покриване на 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 на бюджета за 2019 г. на Окръжен 

съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ……….. за покриване на 
неотложните текущи разходи  и за възнаграждения на вещи лица до края на 
2019 г., в т.ч. за периодични профилактични прегледи на лица работещи в 
съда и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи и вещи лица. 

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

 
 
 
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Тутракан 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. Тутракан 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“. 

 
 
 
 
35. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната 

власт за 2019 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 

съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ………. с цел осигуряване 
на средства за задължителни периодични и профилактични медицински 
прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за 
спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и 
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безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно 
Приложение № 1. 

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

 
 
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Карлово за осигуряване на средства за корекция на зрението на 
работещите с видеодисплеи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

г. на Районен съд гр. Карлово с ………. по § 10-00 „Издръжка“ за корекция на 
зрението на работещите с видеодисплеи. 

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

 
 
 
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Шумен за възлагане на проектиране на присъединителни съоръжения 
към преносната или към присъединителната електрически мрежи на обект: 
„Преустройство на съществуваща сграда за съдебна сграда на Районен съд и 
Районна прокуратура – Шумен“. 

Извлечение от протокол № 33/30.10.2019 г. от заседание на КУС. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между Висшия 

съдебен съвет и Районен съд гр. Шумен за 2019 г. с ………. с ДДС, с цел 
осигуряване на средства във връзка с възлагането на услуга с предмет 
„Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзка/ на 
обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща 
сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен, находяща 
се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд 
гр. Шумен с ………. 

1.3. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт“, че средствата в размер на ………. във връзка с възлагането 
на услуга с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения 
/външни връзка/ на обект „Преустройство и промяна на предназначението на 
съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – 
Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“ са за сметка на 



 

 

 

15 

Неразпределения резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, 
утвърден в поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ за 2019 г., съгласно решение по т. 15 от протокол № 
17/18.07.2019 г. на Пленума на ВСС. 

 
 

 
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Сливница за възлагане на допълнително проектиране на 
присъединителни съоръжения към преносната или към присъединителната 
електрически мрежи на обект: „Изграждане на нова сграда – Съдебна палата в 
гр. Сливница, УПИ ХХVI, кв. 8 по подробен устройствен план на гр. Сливница“. 

Извлечение от протокол № 33/30.10.2019 г. от заседание на КУС. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции на бюджетите на Висшия съдебен 

съвет и на Районен съд гр. Сливница за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни 
съоръжения /външни връзка/ на обект „Изграждане на нова сграда-Съдебна 
палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по подробния устройствен план на гр. 
Сливница“, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд 
гр. Сливница с ………. 

1.3. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт“, че средствата в размер на ………. за възлагането на услуга 
с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни 
връзка/ на обект „Изграждане на нова сграда-Съдебна палата в гр. Сливница, 
УПИ XXVI, кв. 8 по подробния устройствен план на гр. Сливница“ са за сметка 
на „Неразпределения резерв за проектиране и основен ремонт на сгради“, 
утвърден в поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ за 2019 г., съгласно решение по т. 15 от протокол № 
17/18.07.2019 г. на Пленума на ВСС. 

 
 

 
 

39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Пазарджик за възлагане на обществена поръчка за проектиране с 
предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на 
отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна 
палата, гр. Пазарджик“. 

Извлечение от протокол № 33/30.10.2019 г. от заседание на КУС. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции на бюджетите по Висшия съдебен 

съвет и на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза 
на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора с 
неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна 
палата, гр. Пазарджик в размер на ……….с ДДС, както следва: 

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

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

1.3. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт“, че средствата в размер на ……….. за изготвяне на 
инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната 
инсталация и изграждане на достъпна среда за хора с неравностойно 
положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. 
Пазарджик са за сметка на „Неразпределения резерв за проектиране и 
основен ремонт на сгради“, утвърден в поименното разпределение на 
разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2019 г., съгласно решение 
по т. 15 от протокол № 17/18.07.2019 г. на Пленума на ВСС. 

 
 
 

40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя компютърни конфигурации и 2 броя UPS.   

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 на Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване 
на средства за закупуване на 2 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. Благоевград с ………. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и на Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване 
на средства за закупуване на 2 броя UPS, 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. 
Благоевград с ………. 
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41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя компютърни конфигурации с ОЕМ лиценз, 4 броя 
монитори, 2 броя UPS и 2 броя МФУ среден клас. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 на Административен съд гр.  Стара Загора за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации /с 
включен ОЕМ лиценз с оперативна система Windows 10 Pro/, 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. Стара Загора с ………. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и на Административен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства общо в размер на ……….., в т.ч. за закупуване на 4 
броя монитори на обща стойност ……….., 2 броя UPS на обща стойност …….. 
и 2 броя МФУ среден клас на обща стойност ……….., 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. 
Стара Загора с ………. 
 
 

42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
компютърни конфигурации ведно с ОЕМ лицензи, 2 броя персонални 
принтери, 2 броя МФУ среден клас и 13 броя UPS.   

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 на Районен съд гр. Поморие за 2019 г., с ……….., за закупуване на 4 
броя компютърни конфигурации ведно с  ОЕМ лиценз с оперативна система 
Windows 10 Pro, 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. 
Поморие с ………. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и на Районен съд гр. Поморие за 2019 г., на обща стойност ……….., от 
които: ………. – за закупуване на 2 броя персонални принтери, ……….– за 
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закупуване на 2 броя МФУ среден клас и ……….– за закупуване на 13 броя 
UPS, както следва:  

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

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

43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър с 
включен ОЕМ лиценз и 3 броя UPS. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 на Районен съд гр. Айтос за 2019 г., с ……….., от които ……….– за 
закупуване на 1 брой компютър с включен ОЕМ лиценз за оперативна система 
Windows 10 Pro и ………. – за закупуване на 3 броя UPS, 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. 
Айтос с ………. 

1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Айтос с     
………. 

 
 
 

44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър 
и 2 броя твърди дискове. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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. Велинград за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой сървър и 2 броя твърди дискове, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Велинград със ………. 
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45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 
брой сървър нисък клас, 1 брой софтуерен лиценз за сървърна операционна 
система и 3 броя принтери. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 на Районен съд гр. Благоевград за 2019 г., с ……….., от които ……….. 
– за закупуване на 1 брой сървър нисък клас, ………. – закупуване на 1 брой 
софтуерен лиценз за сървърна операционна система и ………. – за закупуване 
на 3 броя принтери, 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. 
Благоевград с ………. 

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

1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Благоевград 
с ………. 

 
 
 

46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
сървър нисък клас с операционна система за сървър. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 корекция по бюджета на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Белоградчик за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой сървър  нисък клас ведно с операционна система за 
сървър, както следва: 

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

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

47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на 19 броя UPS.   

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съвет и на Районен съд гр. Кнежа за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 19 броя UPS, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кнежа с         
………. 
 
 

48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 
броя МФУ нисък клас. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 на Административен съд гр. Видин за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 2 броя МФУ нисък клас на обща стойност ……….., 
както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Видин с ………. 
 
 

49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 
мултифункционални устройства среден клас.   

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 корекция по бюджета на Висш съдебен 

съвет и на Районен съд гр. Пловдив за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 4 броя МФУ среден клас, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пловдив с    
………. 
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50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
двустранен принтер. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 корекция по бюджета на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Девня за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой двустранен принтер, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девня с       
………. 

 
 

51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване 
на защитна стена с три годишен лиценз. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 бюджета на Висш съдебен 

съвет и на Административен съд гр. Пловдив за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на защитна стена с три годишен лиценз, 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. Пловдив с ………. 

 
 

52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и 
звукозаписна техника за съдебна зала. 

Извлечение от протокол № 23/23.10.2019 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 бюджета на Висш съдебен 

съвет и на Окръжен съд гр. Габрово за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на озвучителна и звукозаписна техника за съдебна зала на 
стойност ……….., както следва: 
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1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с ………. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово с 
………. 

 
 

53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за 
закупуване на 7 броя климатици. 

 
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 на Административен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел 
осигуряване на в размер на ………... , в т.ч. за закупуване  и монтаж на 5 броя 
климатици за четири съдебни зали /………../, 1 брой климатик за кабинета на 
административния ръководител /………./ и 1 брой климатик за сървърно 
помещение /………./, 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. Стара Загора с ………. 

 
 

 
Разни. 
 
56. ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд „Социално-

битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
За периода 01 октомври 2019 г. до 31 декември 2019 г. органите на 

съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания 
фонд СБКО за 2019 г., да не отчисляват 0,1 % от средствата за СБКО, 
съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/24.01.2019 г. 

За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на     
3 % на база начислени средства за основни заплати. 

 
 
 

57. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. 
Добрич за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № 
ТХ 3003 РХ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ – 
Добрич. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

държавната собственост, Районен съд гр. Добрич да предостави 
безвъзмездно за управление служебен автомобил Форд Фокус с рег. №          
ТХ 3003 РХ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ – 
Добрич. 
 
 
 

58. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. 
Несебър за изменение на решение на пленума на ВСС по протокол № 
23/10.10.2019 г., т. 25.1. и предложение от председателя на Административен 
съд гр. Бургас за изменение на т. 52.1 и 52.2 от същият протокол. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния 

ръководител на Районен съд гр. Несебър за изменение на решение на 
Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/10.10.2019 г., т.25.1. и 
предложението от председателя на Административен съд гр. Бургас за 
изменение на т. 52.1 и 52.2. от същият протокол. 

 
Мотиви: 
Съгласно нормата на чл. 390, ал.2 от Закона за съдебната власт 

Пленумът на Висшия съдебен съвет може да предоставя управлението на 
движимите вещи от един орган на съдебната власт на друг със съгласието на 
административните им ръководители. 

Законът за държавната собственост урежда правата на ведомствата и 
юридическите лица на бюджетна издръжка при предоставеното им 
управление върху обекти, имоти и вещи – държавна собственост в чл. 14, 
ал. 3, а именно да ги владеят, ползват и поддържат от името на 
държавата, за своя сметка и на своя отговорност.  

При предоставяне управлението върху вещи държавна собственост, 
възниква и задължението те да бъдат заведени в баланса на ведомството в 
едномесечен срок от съставянето на протокола за предаване и приемане на 
актива, съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за държавната собственост. 

По своята правна същност правото на управление може да се 
разглежда като ограничено вещно право, с оглед обстоятелството, че включва 
две от основните правомощия на собственика-владение и ползване. 
Отговорността за стопанисването на предоставената вещ, в случая лек 
автомобил, е на ведомството, което го управлява. Тези права са абсолютни. 
Ограничени са само по отношение правото на собственост, от което 
произлизат. 
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59. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил 
Ситроен С4 с рег. № ВН 5500 ВК, числящ се на Административен съд гр. 
Видин. 

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. Видин да предостави 
безвъзмездно за управление служебен автомобил Ситроен С4 с рег. №        
ВН 5500 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Охрана“. 
 

60. ОТНОСНО Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил 
Ситроен С4 с рег. № КН 9393 ВА, числящ се на Административен съд гр. 
Кюстендил. 

 
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. Кюстендил да предостави 
безвъзмездно за управление служебен автомобил Ситроен С4 с рег. №        
КН 9393 ВА на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Охрана“. 

 
 
 

61. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. 
Радомир за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. 
№ РК 0808 АА с отпаднала необходимост. 

 
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, Районен съд гр. Радомир да предостави 
безвъзмездно за управление служебен автомобил Форд Фокус с рег. №          
РК 0808 АА на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Районно 
управление на МВР - Радомир. 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Добрич за осигуряване на средства за авариен ремонт на 
отоплителната инсталация. 

Извлечение от протокол № 33/30.10.2019 г. от заседание на КУС. 
 

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 Окръжен 

съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с ……….., с цел осигуряване на средства 
за авариен ремонт на отоплителната инсталация. 

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

 
           

63. 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 21.11.2019 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. 

Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица до 
края на 2019 г. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

съд за осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист. 
 
1.3. Искане от административния ръководител на Административен 

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

 
1.4. Искане от административния ръководител на Административен 

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

 
1.5. Искане от административния ръководител на Административен 

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

1.6. Искане от и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. 
Сливен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и 
разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи. 

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Добрич за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 

 
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Бургас за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на 
2019 г. 
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1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Тутракан за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 
 
1.10. Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 

2019 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи. 

 
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Карлово за осигуряване на средства за корекция на зрението на работещите с 
видеодисплеи. 
 

1.12. Корекция по бюджета на Районен съд гр. Шумен с цел 
осигуряване на средства за възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на 
проект за присъединителни съоръжения /външни връзка/ на обект 
„Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за 
нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен, находяща се в гр. 
Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1. 

 
1.13. Корекция по бюджета на Районен съд гр. Сливница с цел 

осигуряване на средства за възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на 
проект за присъединителни съоръжения /външни връзка/ на обект 
„Изграждане на нова сграда-Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 
по подробния устройствен план на гр. Сливница“. 

 
1.14. Корекция по бюджета на на Окръжен съд гр. Пазарджик за 

изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на 
отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора с 
неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна 
палата, гр. Пазарджик. 
 

1.15. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
компютърни конфигурации и 2 броя UPS.   

 
1.16. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
компютърни конфигурации с ОЕМ лиценз, 4 броя монитори, 2 броя UPS и 2 
броя МФУ среден клас. 

 
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни 
конфигурации ведно с ОЕМ лицензи, 2 броя персонални принтери, 2 броя МФУ 
среден клас и 13 броя UPS.   

 
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър с 
включен ОЕМ лиценз и 3 броя UPS. 

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Велинград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 2 
броя твърди дискове. 
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1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък 
клас, 1 брой софтуерен лиценз за сървърна операционна система и 3 броя 
принтери. 

 
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър 
нисък клас с операционна система за сървър. 

 
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на 19 броя UPS.   
 
1.23. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя МФУ нисък 
клас. 

 
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционални 
устройства среден клас.   

 
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Девня за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой двустранен 
принтер. 

 
1.26. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на защитна стена с 
три годишен лиценз. 

 
1.27. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Габрово за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и 
звукозаписна техника за съдебна зала. 

 
1.28. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя 
климатици. 

 
 
 
3. Разни. 
 
3.1. Предложение от Георги Чолаков – председател на Върховен 

административен съд /писмо вх.№ ВСС – 12632 от 21.10.2019 г./ 
 
3.2. Отчисленията за централизирания фонд „Социално-битово и 

културно обслужване“ (СБКО) за 2019 г. 
 
3.3. Предложение от председателя на Районен съд гр. Добрич за 

безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № ТХ 3003 
РХ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ – Добрич. 
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3.4. Предложение на председателя на Районен съд гр. Несебър за 
изменение на решение на пленума на ВСС по протокол № 23/10.10.2019 г., т. 
25.1. 

 
3.5. Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С4 

с рег. № ВН 5500 ВК, числящ се на Административен съд гр. Видин. 
 
3.6. Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С4 

с рег. № КН 9393 ВА, числящ се на Административен съд гр. Кюстендил. 
 
3.7. Предложение от председателя на Районен съд гр. Радомир за 

безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № РК 0808 
АА с отпаднала необходимост. 

 
 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 

 
 
 


