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П Р О Т О К О Л   № 49 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 20 ноември 2019 г. 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА ЩИ: няма 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор 
на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел 
„Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Мария 
Ламбрева – и.д. началник отдел „ОП“. 
 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 07.02.2019 г.  

 
1. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на 

средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

    ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 
съдебната власт  за 2019г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала” с 19 058 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.   
               Средствата в размер на 19 058 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на  персонала” по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 
 

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и на Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
изплащане на обезщетение по КТ,  както следва: 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr49-t1-pril1.pdf
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1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с             
40 532 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00  „Други възнаграждения и плащания на 
персонала”  на Софийски районен съд с 40 532 лв. 

 
 
 
3. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета 

на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
14 200 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 356 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 7 126 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с              

6 660 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 58 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

14 200 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с             

5 506 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с      

200 лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 6 718 лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 116 лв. 
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 660 лв. 
 

 

 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи на командирован магистрат за участие в работна среща. 
 

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

Р Е Ш И : 

 
    УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Окръжен съд гр. Бургас за 2019г. с 485 лв., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, взел 
участие в среща на работната група за изготвяне на „ Концепция за промяна на 
ролята и функциите на съдебните помощници“, организирана от комисия 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr49-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr49-t3-pril1.pdf
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„Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 
както следва: 
            1. НАМАЛЯВА §10-00 ”Издръжка” на Висш съдебен съвет с 485 лв. 
            2. УВЕЛИЧАВА §10-00 ”Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с 485 лв. 

 

 

 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на 
командировани магистрати, във връзка с участие в работни групи във ВСС. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Варна за 2019г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с участие 
в работни групи към ВСС, както следва: 

1.1.  НАМАЛЯВА  §10-00 ”Издръжка” на Висш съдебен съвет с        
1 250 лв. 

1.2.  УВЕЛИЧАВА §10-00 ”Издръжка” на Районен съд гр. Варна с    
1 250 лв. 

 

 
6. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка с 

решение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия по 
протокол № 18/11.11.2019 г., т. 9 за даване съгласие на административния 
ръководител на Административен съд гр. Добрич за сключване на срочен 
трудов договор за отоплителния сезон до 30.04.2020 г. за длъжност „огняр“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА административния ръководител на Административен 

съд гр. Добрич да сключи срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 3, във 
връзка с ал.1 от КТ за отоплителния сезон до 30.04.2020 г. за длъжност „огняр“ 
в случай, че разхода се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 
2019 г. Необходимите средства за 2020 г. ще бъдат предвидени в бюджета на 
Административен съд гр. Добрич за следващата година. 

 
 
 
 
7. ОТНОСНО: Извлечение по протокол № 18/11.11.2019 г. от 

заседанието на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия с 
искане от председателя на Върховен административен съд за разкриване на 
нови бройки. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. НЕ ВАЗРАЗЯВА да се разкрие 1 щ.бр. за длъжността „съдебен 

помощник“ и 4 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ по щата на Върховния 
административен съд от 01.01.2020 г. 

2. При положително становище от Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет за отпускане на нови щатни бройки, да се уведоми дирекция 
„Бюджет и финанси“ за включването им в разчетите за бюджета за 2020 г. 

 
 
 
8. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 18 от заседанието на 

Комисия „Съдебната администрация“ към Съдийската колегия на ВСС, 
проведено на 11.11.2019 г. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение решението по т. 1 от протокол № 18/11.11.2019 г. 

на Комисия „Съдебната администрация“ към Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет. 

Мотиви: 
На 13.11.2019 г. Парламентът прие на първо четене Законопроекта 

за държавния бюджет на Република България за 2020 г. с предложения от 
правителството бюджет на съдебната власт за следващата година. 

Одобреното становище на Министерския съвет по чл. 2 от 
Законопроекта, отнасящо се до бюджета на съдебната власт е в размер на 
…………... или разходите за 2020 г. бележат ръст спрямо утвърдените със 
ЗДБРБ разходи за 2019 г. с …………..., което е с …………... по-малко от 
заложените средства за разходи по утвърдения от пленума на ВСС проект 
на бюджет на съдебната власт за 2020 г., поради което няма да може да се 
реализира предвиденото в проекта за бюджет актуализиране на 
възнагражденията и ранговете на съдебните служители по чл. 341, ал. 1 и 
ал. 3 от ЗСВ. 

 
 
 
9. ОТНОСНО: Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и 

профилактика на 27 броя самостоятелни климатични системи в сървърни и 
работни помещения на ВСС в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ул. 
Съборна“ № 7 и ул. „Г. С. Раковски“ № 185 и на система за отопление, 
вентилация и климатизация /ОВК/ и на ВиК инсталация в сградата на ВСС в гр. 
София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор с ЕТ „РУМ – 

Инженеринг“ за предоставяне на услугата абонаментно извънгаранционно 
сервизно обслужване и профилактика на 27 броя самостоятелни климатични 
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системи в сървърни и работни помещения на ВСС в гр. София, ул. „Екзарх 
Йосиф“ № 12, ул. Съборна“ № 7 и ул. „Г. С. Раковски“ № 185 и на системата за 
отопление, вентилация и климатизация /ОВК/ и на ВиК инсталация в сградата 
на ВСС в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 за скок от 1 (една) година, с 
предложена цена за абонамент в размер на …………... без вкл. ДДС. 

2. В договора да се добави, че фирмата ще има на разположение 
персонал с достатъчна численост, който да бъде в състояние да реагира и 
отстранява повреди в срок при всяко повикване за техническо и сервизно 
обслужване. 

 
 
 
10. ОТНОСНО: Заведено движимо имущество по с/ка 2049, 

съоръжения и оборудване на административни сгради на органите на 
съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА доклада до Комисия „Управление на собствеността“ за 

изразяване на становище: 
1. Следва ли да се продължи да се води движимото имущество по 

с/ка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване“, заведено на основание на 
доклади на дирекция „УССВ“, или същото следва да е част от стойността на 
съответната административна сграда, съгласно горецитираната експертна 
оценка; 

2. Следва ли заведените активи по с/ка 2049 „Други машини, 
съоръжения и оборудване“ да бъдат прехвърлени по баланса на съответните 
органи на съдебната власт, предвид че касае движимо имущество на 
съдебната власт и с оглед бъдещото разпореждане с него. 

 
 
 
11. ОТНОСНО: Заповед № АД-950-05-223/14.11.2019 г. на 

председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна 
заплата на народен представител, считано от 01.10.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение заповедта на председателя на Народното 

събрание за определяне на основна месечна заплата на народен 
представител, считано от 01.10.2019 г. 

 
 
 
12. ОТНОСНО: Информация за основното месечно възнаграждение на 

председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Приема за сведение информацията за основното месечно 
възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 
01.10.2019 г. 

 
 
 
13. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт 

за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и 
фондове, управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение информацията от Националния статистически 

институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните 
организации и фондове, управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2019 
г. 

 
 
 
14. ОТНОСНО: Отчет за основните дейности, извършени от 

Консорциум „Лирекс БГ“ ООД – „Индекс-България“ ООД по следгаранционното 
обслужване на АИС „Бюра съдимост“ за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. 

         Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение отчета от Консорциум „Лирекс БГ“ ООД – „Индекс-

България“ ООД за основните дейности по следгаранционното обслужване на 
АИС „Бюра съдимост“ за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. 

 
 
 
 
15. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 

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

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение уведомлението от административния 

ръководител на Районен съд гр. Хасково за промяна на преференциалния 
годишен лихвен процент по банковите сметки на съда. 
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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. 
 
16. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.10.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съдебната власт към 31.10.2019 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 31.10.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 
 
 
17. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт 

за 2019 г., поради недостиг на средства за съдебни заседатели, граждански 
договори, СБКО и вещи лица. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

съдебната власт  за 2019 г., с цел осигуряване на средства за покриване на 
разходи за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица, както 
следва: 

1.1 УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонал” на Районен съд гр. Етрополе с …………... 

1.2  УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонал” на Окръжен съд гр. Стара Загора  с  …………... 

1.3  УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонал” на Административен съд гр. Стара Загора  с  …………... 

1.4   УВЕЛИЧАВА§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонал” на Военен съд гр. Пловдив  с  …………... 

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

 
 
 
18. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт 

за 2019 г., поради недостиг на средства за текуща издръжка. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите на органи на 
съдебната власт за 2019 г.  с цел осигуряване на финансови средства за 
покриване на текущи  разходи, както следва: 

1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Благоевград  
с  …………... 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Свиленград  с  
…………... 

1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Свищов  с      
…………... 

1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Оряхово  с     
…………... 

1.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Стара Загора 
със …………... 

1.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Несебър  с      
…………... 

1.7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с       
…………... 

1.8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Луковит   с     
…………... 

1.9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Русе 
с …………..., в т.ч. …………... за очила. 

1.10. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на Районен съд гр. Тетевен  с    
…………... 

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

Забележка: Обръща внимание на административния ръководител на 
ОС Благоевград и РС Свищов за посочените обстоятелства в писмо с изх.№ 
287/04.11.2019г. и изх. № 15-1652/29.10.2019 г. че изплащането на очила ще 
бъде в рамките на утвърдения бюджет на съда. 

 
 
 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за 
закупуване на записваща и озвучителна система. 

 
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 Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване 
на средства за  закупуване  на записваща и озвучителна система, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА §52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен 
специализиран наказателен съд    с  …………... 
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20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и 
звукозаписна техника и един брой копирна машина. 
             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. Костинброд за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой озвучителна и звукозаписна техника на 
стойност …………..., 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. 
Костинброд с …………... 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и на Районен съд гр. Костинброд за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на копирна машина, както следва: 
 2.1. НАМАЛЯВА §52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с …………... 
 2.2. УВЕЛИЧАВА §52-00 „Придобиване на ДМА“ на  Районен съд гр. 
Костинброд с  …………... 

 
 
 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна 
техника в четири съдебни зали. 
             Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

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 Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
подмяна на звукозаписна техника в четири съдебни зали на стойност                 
…………..., както следва: 

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

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

 
 
 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Пещера за осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна 
техника в две съдебни зали. 
             Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 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: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и на Районен съд гр. Пещера за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
подмяна на звукозаписна техника в две съдебни зали на стойност …………..., 
както следва: 

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

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

 
 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на три броя 
мултифункционални устройства. 
             Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 

 
 

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 Районен съд гр. Тервел за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой мултифункционално устройство на стойност …………., 
както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА §10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Тервел с ………. 
 
 
 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
четири броя компютри, седем броя монитори, седем броя принтери и един брой 
принтер среден клас и четири броя ОС Microsoft Windows 10 Pro. 
             Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 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 Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за  закупуване на 4 броя компютри и 7 броя монитори  , както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран 
наказателен съд  с  …………... 
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2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и на Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за  закупуване на 7 броя принтери  и 1 брой принтер среден клас, 
както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Специализиран наказателен 
съд   с  …………... 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и на Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за  закупуване на  4 броя ОС Microsoft  Windows 10 Pro, както следва: 

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

3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Специализиран 
наказателен съд  с  …………... 

 
 

 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на един брой 
компютърна конфигурация и един брой принтер. 
             Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 

 
 

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 Районен съд гр. Ботевград за 2019 г., с …………..., от които …………...- за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и …………...- за закупуване на 
1 брой принтер , както следва: 

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

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

       
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ботевград с   

………….. 
 
 
 

 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
техника. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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    ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр.  
Бяла Слатина за 2019г. по §52-00 ”Придобиване на ДМА” с  …………..., с цел 
осигуряване средства за закупуване на цифрово мултифункционално 
устройство Xerox VersaLink B7030, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА §52-00 ”Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Бяла 
Слатина с ………….. 

 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПРАЩА писмото от Районен съд гр. Бяла Слатина в частта 

свързана със закупуването на 1 брой документен скенер на стойност …………... 
на комисия ”Професионална квалификация и информационни технологии”, по 
компетентност. 

 
 
 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на три броя 
високоскоростни скенера. 
             Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 

 
 

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 Районен съд гр. Силистра за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой високоскоростен скенер на стойност …………..., както 
следва: 

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

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

 
 
 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на един брой 
документен скенер. 
             Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 

 
 

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 на ВСС и Районен съд гр. 
Дряново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
документен скенер, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. 
Дряново с  ………….. 

 
 
 
 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS. 
             Извлечение от протокол № 25/07.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 

    ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. 
Габрово за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя    
UPS-и за сървъри rack, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. 
Габрово с ………….. 

 
 
 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Петрич за осигуряване на средства за подмяна на цялото количество 
фреон, на съответния хладилен кръг на водоохлаждащ агрегат-чилър. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
     ИЗПРАЩА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“ искането от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич 
за осигуряване на средства за подмяна на цялото количество фреон, на 
съответния хладилен кръг на водоохлаждащ агрегат-чилър. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен ремонт на котел от 
отоплителна инсталация. 

Извлечение от протокол № 34/13.11.2019 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. Стара Загора по §10-00 „ Издръжка" с …………..., с цел осигуряване на 
средства за авариен ремонт на котел от отоплителната инсталация в сградата 
на съда.  
       Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
 
 
 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 
допълнителен модул САС „Съдебно деловодство“. 

 
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 гр. Русе  за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“,  както 
следва: 

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

    2.  УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен 
съд гр. Русе с ………….. 
             Забележка: КПКИТ,  съгласно решение по т. 4 от протокол № 
22/03.10.2019г., не възразява да бъде внедрен допълнителен модул  към САС 
„Съдебно деловодство“ в административните съдилища.                                     

 
 
 
Разни. 
 
33. ОТНОСНО: Одит на информационната сигурност на 

централизираната система за случайно разпределение на делата. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ/НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде сключен договор 

с ………….. за извършване на одит на информационната сигурност на 
Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед 
ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата на стойност 
………….. без ДДС, съгласно получената оферта. 

 
При съгласие по т.1.1: 

 
1.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи 

с ………….. договор за извършване на одит на информационната сигурност на 
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Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед 
ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата на стойност 
………….. без ДДС, съгласно получената оферта. 

 
 
 
34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на 

Районен съд гр. Чепеларе за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил 
Форд Фокус с рег. № СМ 0880 АС 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. Чепеларе да предостави безвъзмездно за 
управление служебен автомобил Форд Фокус с рег. № СМ 0880 АС  на 
Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Районно управление на 
МВР – Чепеларе.  

 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
35. ОТНОСНО: Решение по т. 8 от протокол № 34/13.11.2019 г. на 

Комисия „Управление на собствеността“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРЕДОСТАВЯ справка за платените местни данъци и такси през 

2019 г. от Висшия съдебен съвет на имотите към доклада на дирекция 
„Управление на собствеността на съдебната власт“, за сведение. 

2. ИЗПРАЩА доклада до Комисия „Управление на собствеността“ за 
изразяване на становище от дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт“ кои от посочените имоти в доклада към решение по т. 8 от 
протокол № 34/13.11.2019 г. на КУС попадат в обхвата на т. 23з, р-л V на ДДС 
05/30.09.2016 г., като посочите датата, срока и причината за извеждането от 
употреба на съответния имот. Във връзка с годишното счетоводно 
приключване, информацията следва да бъде предоставена в дирекция 
„Бюджет и финанси“ в най-кратки срокове. 
 
 
 

36. 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 : 
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ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 
Пленума на Висшия съдебен съвет на 05.12.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 

 
1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 

31.10.2019 г. 
 
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

 
2.1.   Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г., 

поради недостиг на средства за съдебни заседатели, граждански договори, 
СБКО и вещи лица. 

 
2.2.   Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г., 

поради недостиг на средства за текуща издръжка. 
 
2.3. Искане от административния ръководител на Апелативен 

специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
записваща и озвучителна система. 

 
2.4.  Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и 
звукозаписна техника и един брой копирна машина. 

 
2.5.  Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Пазарджик за осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна техника в 
четири съдебни зали. 

 
2.6.  Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Пещера за осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна техника в две 
съдебни зали.        
 

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Тервел за осигуряване на средства за закупуване на три броя 
мултифункционални устройства.       

 
2.8. Искане от административния ръководител на Специализиран 

наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на четири броя 
компютри, седем броя монитори, седем броя принтери и един брой принтер 
среден клас и четири броя ОС Microsoft Windows 10 Pro. 

 
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на един брой компютърна 
конфигурация и един брой принтер.            

 
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника. 
 
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Силистра за осигуряване на средства за закупуване на три броя 
високоскоростни скенера.            
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2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Дряново за осигуряване на средства за закупуване на един брой документен 
скенер.             

 
2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS.            
 
 2.14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Стара Загора за осигуряване на средства за авариен ремонт на котел и 
отоплителна инсталация. 

 
 2.15. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул 
САС „Съдебно деловодство“. 
 
 

3. Разни. 
 
3.1. Одит на информационната сигурност на централизираната 

система за случайно разпределение на делата. 
 
3.2.   Предложение от административния ръководител на Районен съд 

гр. Чепеларе за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с 
рег. № СМ 0880 АС с отпаднала необходимост. 

 
 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 

 
 

 


