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П Р О Т О К О Л   № 48 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 13 ноември 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:        Боряна Димитрова–зам. председател 
                                                                        Георги Кузманов 
                                                                        Гергана Мутафова 
                                                                        Калина Чапкънова 
                                                                        Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА: Боян Магдалинчев. 
 
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 т. 66, т. 67 и т. 68  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 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

на органите на съдебната власт за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и 
плащания на персонала“ съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на Висш съдебен съвет с 352 921 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, с 
352 921 лв. 

 
2. ОТНОСНО: 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 : 
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В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г. 
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. със  
129 781 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по  § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 12 758 лв. 

по   § 10-00 „Издръжка“ с 82 468 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с      

34 300 лв. 
по  § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 16 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с      

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

със 129 781 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с           

94 929 лв. 
по  § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с       

297 лв. 
по    § 10-00 „Издръжка“ с 34 555 лв. 

 

 
3. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2019 г. във 

връзка с писмо вх. № ВСС-12010/04.11.2019 г. на министъра на финансите. 
 

          Комисия „Бюджет и финанси” 
           упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г. 

Р  Е  Ш  И:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на 
основание чл. 110, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо 
с вх. № ВСС –12010/04.11.2019 г. от  министъра на финансите, както следва: 

 

1.1 УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С:    2 267 лв. 
В т.ч 
по показатели и подпоказатели, както следва: 
Трансфери между бюджети                                                             2 267 лв. 
Трансфери от МТСП  
по програми за осигуряване на заетост                                          2 267 лв.      

 
1.2 УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С:                                      2 267  лв. 
В т.ч 
по показатели и подпоказатели, както следва: 
Текущи разходи                                                                                 2 267 лв. 
Персонал                                                                                            2 267 лв. 

 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет  за 2019 г. по § 02-00 

„Други възнаграждения и плащания на персонала”   с  2 267 лв. 
 

Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство 
на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на  2 267 лв. 
съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-245/31.10.2019 г. 
/вх. №  ВСС-12010 от 04.11.2019г./ 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr48-t2-pril1.pdf
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4. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховен касационен съд, в т.ч. 
по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховен касационен съд за 
2019 г., в рамките на общия бюджет. 
 

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

Р Е Ш И : 

 
1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебните и 

почивните бази на Върховен касационен съд за 2019 г., в рамките на общия 
бюджет на Върховен касационен съд за 2019 г., както следва: 

1.1.  УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, 
нает трудови и служебни правоотношения“ с 32 000 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
работодател“ с 20 000 лв. 

1.3.  УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 7 000 лв. 
2.  УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 

дейността на учебните и почивните бази на Върховен касационен съд за 2019 
г., в рамките на общия бюджет на Върховен касационен съд за 2019 г., както 
следва: 

2.1.  НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 11 000 лв. 
2.2.  УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодател“ с 11 000 лв. 
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Върховен касационен съд за 2019 г., както следва: 
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с                 10 000 лв. 
3.2.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с                                   10 000 лв.  

 

 
5. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Иван Петков Деев – следовател в Окръжен следствен 
отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово. 

 
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 2019г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 000лв., с цел 
поощряване на Иван Петков Деев – следовател в Окръжен следствен отдел в 
Окръжна прокуратура гр. Габрово, с ранг „следовател в НСлС“, на основание 
чл.303, ал.3, т.1 от ЗСВ и решение по т.3 от протокол № 33/06.11.2019г. на 
Прокурорска 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 2019г. 
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6. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Сашо Станчев Иванов – следовател в Следствения 
отдел в Софийска градска прокуратура. 

 
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 2019г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 000лв., с цел 
поощряване на Сашо Станчев Иванов – следовател в Следствения отдел в 
Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, на основание 
чл.303, ал.3, т.1 от ЗСВ и решение по т.5 от протокол №33/06.11.2019г. на 
Прокурорска 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 2019г. 
 
 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 
 

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

Р Е Ш И : 

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

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
четирима съдии за периода от м. октомври 2019г. до м.декември 2019г., 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   14 782 лв.  
          2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град  за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“   с  14 782 лв.  

 

 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 
 

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

Р Е Ш И : 
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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 работна заплата на двама 
магистрати за периода от 01.10.2019г. до 31.12.2019г. , 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   5 234 лв.  
          2.УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Варна за 2019 г. по  
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“   с  5 234 лв.  

 

 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

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

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

Р Е Ш И : 

 
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 
командировани магистрати,  
            1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас  за 2019 г. по  § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с   6 109 лв.  
            2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за  2019 г. по  § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“   с  6 109 лв.  

 

 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Ямбол 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 
командировани магистрати,  
             1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2019 г. по  § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  4 612 лв.  
             2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2019 г. по  § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“   с  4 612 лв.  
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11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен 
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,  
          1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд  за 2019 г. по   § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  3 570 лв.  
          2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военен съд гр. Пловдив  за 2019г. по §01 00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  3 570лв.  

 

 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

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

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

Р Е Ш И : 

 
 Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 
осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати,  
          1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас  за 2019 г. по  § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  2 605 лв.  
          2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Бургас  за 2019 г. по  
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 5 057 лв.  
          3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас  за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” със 7 662 лв.  

 

 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Велинград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 
 
 

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

Р Е Ш И : 
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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 работна заплата на 
командирован магистрат за периода от м. октомври до м. декември 
включително. 
          1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за  2019 г. по § 01- 
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 2 528 лв.  
          2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2019 г. по § 01- 
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 2 528 лв.  

 

 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
 

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

Р Е Ш И : 

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

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за периода от м. октомври до м. декември 
включително. 
           1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Варна за  2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 2 460 лв.  
           2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Добрич за 2019 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 2 460 лв.  
 
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елхово 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,  
          1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2019 г. по  § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с   2 382 лв.  
          2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2019 г. по  § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“   с  2 382 лв.  
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16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Костинброд 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,  
          1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд  за 2019 г. по  § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с   8 344 лв.  
          2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Костинброд за 2019 г. по  § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“   с 8 344 лв.  

 

 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Пазарджик 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 
командировани магистрати за периода от м. октомври до м. декември 
включително. 

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

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 1 156 лв.  
           3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г. по        
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения”  с 4 327 лв.  

 

 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
 

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

Р Е Ш И : 
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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 разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 695 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 28 395 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Първомай за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 1 445 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

4. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 2019г. 
по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 10 030 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения”  с 40 565 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 

 
19. 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 работна заплата на 
командировани магистрати за периода от м. октомври до м. декември 
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 4 739 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 4 739 лв.  

 

 

 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани магистрати. 
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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 работна заплата на 
командировани магистрати,  
          1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд  за 2019 г. по  § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с   2 420 лв.  
          2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София област  за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с   2 528 лв.  
          3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2019г. по       
§01 00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  4 948 лв.  

 

 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 

 
 

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

Р Е Ш И : 

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

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 958 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 958 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 

 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Ямбол 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 
командировани магистрати,  
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          1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол  за 2019 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с   2 528 лв.  
          2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с   2 024 лв. 
          3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2019г. по §01 00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  4 552 лв.  

 

 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
 

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

Р Е Ш И : 

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

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат,  
          1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград  за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с   2 529 лв.  
         2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2019 г. по  § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“   с  2 529 лв.  

 

 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
 

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

Р Е Ш И : 

 
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 Софийски районен съд за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 910 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София - област за 
2019г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения”  с 2 637 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 
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3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2019г. по §01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 3 547 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 

 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

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

 
 

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

Р Е Ш И : 

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

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на петима 
командировани магистрати за периода от м. октомври до м. декември 2019г. , 
както следва: 
          1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Перник за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения”  с  4 714 лв.  
         2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Брезник за 2019 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения”  с  308 лв.  
         3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Трън за 2019 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения”  с  371 лв.  
          4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Перник за 2019 г. по  §01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения   с  5 393 лв.  

 

 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Димитровград 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 разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Хасково за 2019г. по 
§01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 2 359 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2019г. по 
§01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
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правоотношения”  с 2 359 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 

 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Горна Оряховица 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 разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 
2019 г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 1 979 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2019 г. 
по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 1 979 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат.   

 

 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
 

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

Р Е Ш И : 

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

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2019г. 
по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 2 306 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019г. 
по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 2 306 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 
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29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 

 
 

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

Р Е Ш И : 

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

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

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

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2019 г. по 
§01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 939 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 

 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло и 
съдебни заседатели. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. По поставения въпрос относно осигуряване на средства за облекло 
Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с решение по протокол               
№ 44/23.10.2019г., т. 12. 

2. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд 
Сливен разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, да 
се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания на персонала” за 2019 г. 

 

 
31. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/31.10.2019 г. на Комисия 

„Управление на собствеността“ и писмо от Районен съд гр. Своге с вх. № ВСС-
8287/21.10.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА преписката за осигуряване на средства в размер на ………... 

за извършване на неотложен текущ ремонт на климатична система в Районен 
съд гр. Своге на комисия „Управление на собствеността” за посочване на 
конкретните причини за непрекъснати проблеми с климатичната инсталация в 
сградата на съда и информация за взетите мерки за предотвратяване на 
проблемите, както и за изясняване на фактическото състояние на климатичната 
система по етажи – брой климатици по видове, състояние на климатиците – 
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работещи / неработещи, година на подмяна/ремонт и др. относими към 
проблема. 

 
 

Мотиви:  
1. При разходването на публични средства следва да се спазват 

принципите на законосъобразност, добро финансово управление, 
икономичен, ефикасен и ефективен начин на разходването им / Закон за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор/   

2. Допълнително осигурените средства за ремонт на климатичната 
система в сградата на РС Своге – 2011 г . – ………...., 2012 г. – ………...., 2016 
г. – ………...., 2018 г. ……….... 

3.Съгласно решение по т.5 от протокол № 7/08.2018 г. на Пленума на 
ВСС е увеличен бюджета на РС Своге с ……….... с цел осигуряване на 
средства за отстраняване на дефекти в мълниезащитната и 
заземителната инсталация в Съдебната палата. Искането на съда за 
осигуряване на средствата е мотивирано с факта, че  след отстраняване 
на нередностите и дефектите на мълниезащитната и заземителната 
инсталация ще се снижат до минимум проблемите с климатичната 
инсталация. 

4. Съгласно решение по т.30 от  протокол № 27/2018 г. на Пленума на 
ВСС е увеличен бюджета на РС Своге с 29 960 лв. с цел осигуряване на 
средства за подмяна на изгорели платки и вътрешни климатична тела на 
климатичната инсталация в сградата на съда.  

В мотивите за увеличение на бюджета на съда, комисия „Управление 
на собствеността“ е посочила, че средствата са за подмяна на : 

-14 бр. вътрешни-високостенни тела / 14 бр.* ……….... = ……….... 
- 1 бр. климатик TREO 18 за сървърна помещение – ………... 
- 1 бр. HIC module – ………... 
- 1 бр. FILTER PCB – ………... 
- 1 бр. трифазен изправител – ………... 
 
Видно от приложената към преписката от 2018 г., докладна от Тодор 

Славков – управител сграда в РС Своге климатиците в сградата са както 
следва: 

 
Етаж 1 
Стенни климатици – общо 10 бр.- 2 бр. неработещи 
Таванни климатици – общо 2 бр. – 2 бр. неработещи 
Канални климатици – общо 6 бр. – 1 бр. неработещ 
 
Етаж 2 
Стенни климатици – общо 13 бр.- 3 бр. неработещи 
Таванни климатици – общо 2 бр. – 1 бр. неработещи 
Канални климатици – общо 4 бр. – работещи 
 
Етаж 3 
Стенни климатици – общо 17 бр.- 5 бр. неработещи 
Таванни климатици – общо 2 бр. –работещи 
Канални климатици – общо 1 бр. – работещ 
 
Етаж 4 
Стенни климатици – общо 13 бр.- 4 бр. неработещи 
Таванни климатици – общо 2 бр. –работещи 
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Канални климатици – няма 
 
От представената информация може да се направи извода, че 

всичките неработещи климатици от стенен тип – 14 на брой в сградата / 
от всички етажи / са подменени. 

В представения доклад към настоящата преписка, изготвен от 
експерт в дирекция „УССВ“ и в писмото от РС Своге е посочено, че с 
отпуснатите пари през 2018 г. са подменени всичките 14 броя  
високостенни климатици от втория етаж. Това противоречи на 
представената информация през 2018 г. за Етаж 2 от сградата - брои на 
климатиците, видовете им и състоянието им /работещи – неработещи. 

 
 
 

32. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи между органите на 
съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на 

съдебни сгради, да не изискват възстановяване на разходи, които се 
разпределят между отделните ползватели на сградите за фактури получени и 
платени в периода след 06.12.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Възстановяването на разходите следва да се извършва само от 
ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт. 

 
 

 
33. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна 

мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в 
редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по 
граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в 
периода 4-5 декември 2019 г. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани Диян Димитров 

Атанасов – съдия в Районен съд гр. Габрово, Борис Константинов Динев – 
съдия в Софийски районен съд и Весела Иванова Гълъбова-Илиева – съдия в 
Районен съд гр. Варна, за участие в редовна среща на лицата за контакт на 
Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се 
проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 3-6 декември 2019 г. 

2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на 
организаторите на срещата. 

3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 
дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия 
съдебен съвет. 

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите за път в рамките на страната да бъдат 
извършени в рамките на бюджетните сметки на съответните органи на 
съдебната власт, съгласно Решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012 г. 
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34. ОТНОСНО: Покана за участие във втората среща по Проект 2 на 
Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на 
правосъдието“, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, периода 2-3 
декември 2019 г. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Гергана Мутафова – 

член на Висшия съдебен съвет, за участие във втората среща по Проект 2 на 
Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на 
правосъдието“ за периода 1-4 декември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия. 

2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, 
разходите за дневни пари и разходите за медицинска застраховка на 
командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет.         

Забележка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Съгласно Правилата за възстановяване на разходите от участия в 

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

 
 
 

35. ОТНОСНО: Участие в координационна среща в гр. Рим, Италия, 
организирана от Италианския висш съдебен съвет във връзка с обсъждане на 
бъдещото сътрудничество в изпълнението на проект по Програма на сектор 
„Правосъдие“ в Косово. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани Даниела Машева – член 

на Висшия съдебен съвет и Ивелина Евгениева – главен експерт ЕМПП, отдел 
„Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ в гр. Рим, Италия, в периода 15-16 
ноември 2019 г., за участие в координационна среща, организирана от 
Италианския висш съдебен съвет във връзка с разработването на проектно 
предложение по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на Европейския 
съюз. 

2. Пътните разходи и разходите за 1 нощувка на Даниела Машева са за 
сметка на организаторите на срещата. Разходите за дневни пари за 2 дни, както 
и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

3. Пътните разходи, разходите за 1 нощувка по фактически размер, 
разходите за дневни пари за 2 дни, както и разходите за медицинска 
застраховка за Ивелина Евгениева са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

 

 
36. ОТНОСНО: Сключване на договор за доставка на канцеларски 

материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и неговата администрация. 
 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор с „Роел-98“ ООД за 

доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и 
неговата администрация за срок от 1 (една) година или до достигане на 
определената като законов праг стойност, предвидена за директно възлагане 
съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. 

2. Комисия „Бюджет и финанси“ обръща внимание на 
обстоятелството, че следва да бъде засилен контролът относно качеството на 
доставяните материали във връзка с изпълнението на договора.   
 
 

37. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, заложени в 
Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г., към 30.09.2019 г., предоставена 
от КУС. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт 
на ДМА” от Инвестиционната програма на ВСС към 30.09.2019 г. 
 
 
 

38. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 
Районен съд гр. Видин за промяна на лихвените условия по сметките на съда 
от обслужващата банка „Централна кооперативна банка“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
     Приема за сведение уведомлението от административния ръководител 
на Районен съд гр. Видин за промяна на преференциалния годишен лихвен 
процент по банковите сметки на съда. 

 

 
39. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 

Районен съд гр. Кърджали за промяна на лихвените условия по сметките на 
съда от обслужващата банка „Централна кооперативна банка“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
     Приема за сведение уведомлението от административния ръководител 
на Районен съд гр. Кърджали за промяна на преференциалния годишен лихвен 
процент по банковите сметки на съда. 
 
 

40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на 
Софийски районен съд за определяне на допълнително възнаграждение на 
съдиите от СРС на основание чл. 233, ал. 6 от ЗСВ.      
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
    Приема за сведение предложението от административния ръководител 
на Софийски районен съд за определяне на допълнително възнаграждение на 
съдиите от СРС на основание чл. 233, ал. 6 от ЗСВ.      
 
 
 

41. ОТНОСНО: Информация за възложените на НАП изпълнителни 
листове по издадени от органите на съдебната власт актове. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

     
       ОДОБРЯВА проект на писмо до Националната агенция по приходите 
относно информация за регистрираните, събраните и непогасените вземания 
по актове, издадени от съдебната власт, както и информация относно служебно 
отписаните публични вземания поради изтекъл давностен срок, на основание 
чл. 173, ал. 2 от ДОПК за периода 2005 г. – 2019 г.  
 
 

   Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

 
 42. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната 

власт за 2019 г. и корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 
2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

     Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
     1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани 

промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно 
Приложение № 1, както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает 
по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, 
съгласно Приложение № 1 с ……….... 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, 
съгласно Приложение № 1 с ……….... 

2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, 
съгласно Приложение № 1 с ……….... 

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

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани 
промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно 
Приложение № 1, както следва: 
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3.1. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, 
съгласно Приложение № 1 с ……….... 

3.2. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на Висш съдебен съвет, съгласно Приложение № 1 с ……….... 

3.3. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет, съгласно 
Приложение № 1 с ……….... 

3.4. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет, съгласно Приложение № 1 с 4 500 000 лв. 

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани 
промени между бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на РБ за 
2019 г., както следва: 

4.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
работодатели“ на Прокуратура на Република България с ……….... 

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

 Средствата ще бъдат използвани за осигурителни вноски за органите 
на съдебната власт, след изплащане на възнагражденията през м. декември 
2019 г. 

 

 
43. ОТНОСНО: Увеличения на бюджетите на органите на съдебната 

власт за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 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 
безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, 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“. 

 

 
  44. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. 

№ ВСС-13315/06.11.2019 г. с искане за даване на право на разход. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 

    ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход от Националния институт 
на правосъдието в размер до ……….... за финансово обезпечаване до края на 
2019 г. на дейностите по проект по ОПДУ – „ Качествено професионално 
обучение за повишаване ефективността на правосъдието”. 
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   Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни 
години по бюджета на съдебната власт. 

 

 
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане командировъчни 
пари на командировани магистрати. 

 
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. 

Гълъбово за 2019 г. по § 10 00 „Издръжка” с ………...., с цел осигуряване на 
средства за изплащане на командировъчни пари на командировани магистрати 
за периода от 19.07.2019 г. до 18.10.2019 г., и от 21.10.2019 г. до 31.12.2019 г. 
включително, съгласно заповеди на председателя на Окръжен съд гр. Стара 
Загора.   

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

 
 

46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за неотложни 
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 по бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Кюстендил по §10-00 „Издръжка" с ……….... за 
покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за ел. 
енергия, вода и ангажименти по авансовите плащания за доставка на природен 
газ за отопление. 
                Средствата в размер на ……….... са за сметка на неразпределения 
бюджет на съдебната власт за 2019г.  по   §10-00 „Издръжка".                                                            

 

 
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Нова Загора 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. Нова Загора 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“. 
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48. ОТНОСНО: Искане от административния 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 : 
 

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

гр. Девня 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.  

 

 

 
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Малко Търново 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 на Районен съд гр. 

Малко Търново за 2019г. по § 10-00 “Издръжка” с ………...., с цел осигуряване 
на средства за текущи разходи /възнаграждения на вещи лица, трудова 
медицина 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”. 

 
 

 
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Сливен 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Окръжен съд гр. Сливен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на един брой шредер, както следва: 

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

     2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Сливен с         
……….... 
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51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливен 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. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ………...., с цел осигуряване 
на средства за текущата 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“.  

 

 
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината 
и 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 за 2019 г. на Районен 
съд гр. Пазарджик по §10-00 „Издръжка“ в размер на ………...., с цел 
осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с разпоредбите на 
чл. 9 от Наредба №7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. 
 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. 

Пазарджик разходите за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и 
абонаменти, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 
г. 

 

 
 53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на експертизи на 
вещи лица и на особени представители, както и по дела за положен труд от 
служители на ГД „Гранична полиция“ на ОД на МВР. 

 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

  
 Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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    ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2019 г. на  Районен съд 
гр. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка” в размер на ………...., за изплащане на 
експертизи на вещи лица  и на особени представители, както и по дела за 
положен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР . 
               Средствата в размер на ……….... са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка”. 

 

 
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Плевен 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 2019г. на Окръжен 
съд гр. Плевен с ……….... по §10-00 „Издръжка” за текуща издръжка до края на 
годината в това число за очила, поради недостиг. 

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

 

 
 55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за покриване на 
текущи разходи до края на годината и осигуряване на средства за обзавеждане 
на две съдебни зали и две помещения за архив. 

 
 

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 
Специализиран наказателен съд по §10-00 „Издръжка" ……….... за покриване 
на неотложните текущи разходи до края на 2019г, в т.ч. за закупуване на 
обзавеждане на две съдебни зали /………..../ и за обзавеждане на две 
помещения за архив /………..../. 
                 Средствата в размер на ……….... са за сметка на неразпределения 
бюджет на съдебната власт за 2019 г.  по   §10-00 „Издръжка".                                                                                                              

     Забележка: Обръща внимание на административния ръководител 
на Специализиран наказателен съд за посочените обстоятелства в писмо с 
изх.№ 7638/18.10.2019г., че изплащането на очила ще бъде в рамките на 
утвърдения бюджет на съда и няма да са необходими допълнителни 
средства. 

     2. Обръща внимание на административния ръководител на  
Специализиран наказателен съд, че следващо искане за осигуряване на 
средства няма да бъде уважено, ако същото не е достатъчно добре 
мотивирано. 
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56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Хасково за отпускане на средства във връзка с възлагането на услуга с 
предмет „Изготвяне на технически проект за газифициране на котелна 
инсталация в сградата на Съдебната палата-Хасково, бул. България № 144“. 

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

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

  
1. ОТЛАГА разглеждането на настоящата точка за м. януари 2020 г.  
2. Връща преписката на Комисия „Управление на собствеността“ за 

да бъде предвиден разходът по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в 
Инвестиционната програма на ВСС за 2020 г. 

 
  
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за текущ ремонт и 
закупуване на щори. 

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 увеличение по бюджета за 2019г. на Районен 
съд гр. Горна Оряховица по §10-00 „Издръжка” с ………...., с цел осигуряването 
на средства за текущ ремонт /обръщане на прозорци в помещения на съда със 
смесена дограма/. 

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

     2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019г. на Районен 
съд гр. Горна Оряховица по §10-00 „Издръжка” с ………...., с цел осигуряването 
на средства за закупуване на щори за сградата на съда. 

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

 

 
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт. 
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: 

     ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019г. на Районен 
съд гр. Трявна по §10-00 „Издръжка” на стойност ………...., с цел осигуряването 
на средства за неотложен текущ ремонт на рушаща се бетонова ограда към 
сградата на Районен съд гр. Трявна. 

     Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
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59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за отстраняване на щети от 
течове, след застрахователно събитие. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
  

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

Велико Търново за 2019 г. по §10-00 „Издръжка” с ………...., с цел осигуряване 
на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие. 

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

 
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Средец за осигуряване на средства за реновиране на подова настилка. 
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: 

                 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 реновиране на подовата настилка от дървен паркет в единствената 
съдебна зала на съда. 

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

 
 
 61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изработване и монтаж на 
подиуми за две съдебни зали. 

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: 

         ДАВА СЪГЛАСИЕ  за  увеличение по  бюджета за  2019 г.  на Районен 
съд гр. Нова Загора по §10-00 „ Издръжка" с ………...., с цел осигуряване на 
средства за изработване и монтаж на подиуми за двете съдебни зали в 
преустроената сграда на Районен съд Нова Загора.  
        Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
  
 
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот. 
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 по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и на Районен съд гр. Мадан за 2019 г., с цел осигуряване на средства в 
размер на ……….... с ДДС, за закупуване на стълбищен робот за осигуряване 
на безпрепятствен достъп на хора с намалена подвижност и хора с увреждания 
в сградата на съда, както следва: 

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

     1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“  на Районен съд гр. 
Мадан с  ……….... 
                  2. Уведомява дирекция  „Управление на собствеността на съдебната 
власт”, че средствата в размер на ……….... за закупуване на стълбищен робот 
за осигуряване на достъпна среда в сградата на Районен съд Мадан, са за 
сметка на „Резерва за осигуряване на достъпна среда в имотите на съдебната 
власт“, утвърден в поименното разпределение на разходите по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ за 2019г., съгласно решение по т. 15 от протокол № 
17/18.07.2019 г. на Пленума на ВСС. 

 

 
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на климатици за 
съдебни зали и работни помещения. 

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 по бюджета на Окръжен съд гр. 

Видин и Висш съдебен съвет за 2019 година с ………...., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 9 броя климатици за съдебни зали и работни 
помещения в това число монтаж и демонтаж /………..../, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. 
Видин с ……….... 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд - Видин 
и Висш съдебен съвет за 2019 година с ………...., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 2 броя климатици за работни помещения в това 
число монтаж и демонтаж /………..../, както следва:   

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

2.2. УВЕЛИЧАВА §10-00 ”Издръжка” на Окръжен съд - Видин с      
……….... 

 

 
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд София-град за осигуряване на средства за извършването 
на софтуерна интеграция между деловодната система на АС София град 
/АСУД/ и Единния портал за електронно правосъдие. 
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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 на Административен съд София-град  за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за извършването на софтуерна интеграция между деловодната 
система на Административен съд София-град /АСУД/ и Единния портал за 
електронно правосъдие,  както следва: 

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

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

 

 

   Одитни доклади. 
 

66. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност във Военен съд гр. София. 

 
 

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 във Военен съд 
гр. София. 

2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Военен съд гр. София за изпълнение на препоръката дадена 
по т. 1.1. от одитния доклад. 

3. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената 
писмена информация. 

 

 
67. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОАУ 1916 в Районен съд гр. Омуртаг. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – 

констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на 
Районен съд гр. Омуртаг. 

2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за изпълнение на препоръки № 1 и 2 
по т. 4 и препоръка № 1 по т. 5 от плана за действие. 

3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки от плана за 
действие, съгласно предоставената писмена информация. 
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68. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръката по т. 5 от 
одобрения план за действие с решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС 
по протокол № 34, т. 4 от 27.08.2019 г. в Районен съд гр. Бяла. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Одобрява изпълнението на препоръката по т. 5 от одобрения план за 

действие на Районен съд гр. Бяла. 
 
 

   Разни. 

 
   69. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за определяне 

и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с 
решение на пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г., изм.и доп. с 
решение на пленума на ВСС по протокол № 13/13.06.2019 г. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Отменя текста на чл.5, ал.2 и ал.3  и създава нов със следното 

съдържание: 
/2/ Не се изплаща допълнително възнаграждение на магистрат и 

съдебен служител в случаите на: 
1. влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване 

от свобода“ за умишлено престъпление; 
2. влязло в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание; 
3. подаване на оставка от магистрат или молба за освобождаване  от  

съдебен служител, при образувано срещу тях дисциплинарно производство с 
предложение за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от 
длъжност“; 

4. привличане към наказателна отговорност на магистрат или 
съдебен служител за извършено умишлено престъпление от общ характер до 
приключване на наказателното производство; 

5. получена от магистрата при последното му атестиране 
положителна комплексна оценка „задоволителна“ или комплексна оценка 
„отрицателна“; 

6. получена от съдебния служител при последното му годишно 
атестиране  задоволителна или слаба оценка; 

7. при висящо дисциплинарно производство – до приключване на 
производството. 

/3/ След заличаване на дисциплинарното наказание на магистрат или 
съдебен служител в рамките на календарната година, на същия може да бъде 
определено допълнително възнаграждение, в съответствие с настоящите 
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правила, по преценка на административния ръководител и след отчитане на 
индивидуалния му принос към дейността на съответния съдебен орган.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 
    70. ОТНОСНО: Правомощията на административните ръководители на 

органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ. 
 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на 

съдебната власт да упражняват правомощията си на основание чл. 7, във 
връзка чл. 9 от ПОИСДТВ /приети с решение на пленума на ВСС по протокол № 
29/22.11.2018 г., изм. и доп. с решение на пленума на ВСС по протокол № 
13/13.06.2019 г., изм. и доп. с решение на пленума на ВСС по протокол № 
28/21.11.2019 г./. Размерът на средствата е в рамките на утвърдените бюджети 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения“ на ЕБК за 2019 година. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси“ да определи 
размера на средствата за лицата по чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ. 

 

 

 

 

 
   71. ОТНОСНО: Сключване на договори за събиране, извозване и 

конфиденциално унищожаване на архив с изтекъл срок на съхранение и за 
разделно събиране, извозване и унищожаване на хартиени отпадъци. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи 

с „Унитрейд – БГ“ ООД безвъзмезден договор за предоставяне на услугата 
„Разделно събиране, извозване и унищожаване на хартиени отпадъци“, за срок 
от 2 (две) години. 

2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи 
с „Унитрейд – БГ“ ООД договор за предоставяне на услугата „Събиране, 
извозване и конфиденциално унищожаване на архив с изтекъл срок на 
съхранение“, за срок от 2 (две) години, с предложена при обем над 500 кг. цена 
за изкупуване, извозване и унищожаване на архивни документи с изтекъл срок 
на съхранение в размер на ……….... на тон без вкл. ДДС. 

 

 
   72. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на 

Административен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне на 5 броя 
компютърни конфигурации Dell Optiplex 330 на Професионална гимназия по 
икономика гр. Шумен. 
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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. Шумен да предостави безвъзмездно 5 
/пет/ броя компютърни конфигурации Dell Optiplex 330 на Професионална 
гимназия по икономика гр. Шумен, по приложения опис. 

 

 
   73. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.10.2019 г. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
 

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

усвоените средства от органите на съдебната власт по §51-00 „Основен ремонт 
на ДМА“ към 31.10.2019г. 

 
 
 
 

      КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 
     Р  Е  Ш  И: 

 
   ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.10.2019г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 

 
 
 
 

74. 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. 
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„Дава съгласие“ 
 
 
1.1. Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

и корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
1.2. Увеличения на бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 

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

 
1.3. Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № ВСС-

13315/06.11.2019 г. с искане за даване на право на разход. 
 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане командировъчни пари на 
командировани магистрати. 

 
1.5. Искане от административния ръководител на Административен 

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

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова 
Загора за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 

 
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

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

Малко Търново за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на 
годината. 

 
1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

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

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

Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината и 
възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица. 

 
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на експертизи на вещи 
лица и на особени представители, както и по дела за положен труд от 
служители на ГД „Гранична полиция“ на ОД на МВР. 

 
1.14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Плевен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и 
разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи. 

 
1.15. Искане от административния ръководител на Специализиран 

наказателен съд за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи 
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до края на годината и осигуряване на средства за обзавеждане на две съдебни 
зали и две помещения за архив. 

 
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Горна Оряховица за осигуряване на средства за текущ ремонт и закупуване на 
щори. 

 
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт. 
 
1.18. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Велико Търново за осигуряване на средства за отстраняване на щети от 
течове, след застрахователно събитие. 

 
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Средец за осигуряване на средства за реновиране на подова настилка. 
 
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Нова Загора за осигуряване на средства за изработване и монтаж на подиуми 
за две съдебни зали. 

 
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Мадан за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот. 
 
1.22. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Видин за осигуряване на средства за закупуване на климатици за съдебни зали 
и работни помещения. 

 
1.23. Искане от административния ръководител на Административен 

съд София-град за осигуряване на средства за извършването на софтуерна 
интеграция между деловодната система на АС София град /АСУД/ и Единния 
портал за електронно правосъдие. 
 
 

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 
във Военен съд гр. София. 

 
3.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен 

одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност 
ОАУ 1916 в Районен съд гр. Омуртаг. 

 
3.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен 

одит“ за проследяване изпълнението на препоръката по т. 5 от одобрения план 
за действие с решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по протокол № 
34, т. 4 от 27.08.2019 г. в Районен съд гр. Бяла. 
 
 

4. Разни. 
 
4.1. Изменение и допълнение на Правилата за определяне и 

изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с 
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решение на пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г., изм.и доп. с 
решение на пленума на ВСС по протокол № 13/13.06.2019 г. 

 
4.2. Правомощията на административните ръководители на органите 

на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ. 
 
4.3. Сключване на договори за събиране, извозване и конфиденциално 

унищожаване на архив с изтекъл срок на съхранение и а разделно събиране, 
унищожаване на хартиени отпадъци. 

 
4.4. Предложение от административния ръководител на 

Административен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне на 5 броя 
компютърни конфигурации Dell Optiplex 330 на Професионална гимназия по 
икономика гр. Шумен. 

 
4.5. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 

органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 
31.10.2019 г. 

 
 

 
 
 
 

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

            
                            БОРЯНА ДИМИТРОВА 

 
 
 
 

 

 

 

 


