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П Р О Т О К О Л   № 50 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 27 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“. 

 При обсъжданията по т. 32, т. 33 и т. 34 присъства Валентин 
Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“. 
  При обсъжданията по т. 20 присъства Мирослава Чирпъкова – 
началник отдел „Информационно обслужване“. 
 

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 : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно Приложение № 1, 
с цел осигуряване средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ ,  както 
следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със        
103 108 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00  „Други възнаграждения и плащания на 
персонала”  на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1,   със 
103 108 лв. 
 
 

2. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета 
на органите на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

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

Р Е Ш И : 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr50-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr50-t1-pril1.pdf
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В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018г. 
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1.    НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
1 033 710 лв., съгласно  Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения ” с 2 076 лв. 
 по § 10-00 „Издръжка” с 1 004 025 лв. 

по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  с 27 609 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019г. с 

1 033 710 лв., съгласно Приложение  № 1, както следва:  
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения ” с 1 000 000 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  с 6 076 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”  с 25 лв.  
по § 10-00 „Издръжка” с 27 609 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна. 
 

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

Р Е Ш И : 

 
   1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за вътрешно-компенсирана промяна по бюджета 

на Софийски градски съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване и изграждане на сторидж /дисков масив за данни/, както следва: 

  1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 26 378 лв. 
  1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 26 378 лв. 
  

 
4. ОТНОСНО: Предварителна информация за размера на 

осигурителните вноски за м. декември 2019 г. и извършване на плащания през 
м. декември 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт, че следва да изпратят само в електронен вид чрез  
„Служебните страници” – „Изпращане на документи за АВСС” – „За отдел 
„Бюджетно финансиране” информация за размера на осигурителните вноски 
за месец декември /без натрупване от началото на годината/, в срок до 
10.12.2019 г. 

   2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт, че платежните нареждания за авансовото плащане на 
трудовите възнаграждения за м. декември 2019 г. следва да бъдат инициирани 
не по-късно от 06.12.2019 г., а за всички останали плащания, вкл. заплати и 
ДТВ  не по-късно от 18.12.2019 г. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr50-t2-pril1-0.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr50-t2-pril1-0.pdf
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   3. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт, че общия размер на разходите по платежни нареждания 
свързани с изплащане на суми във връзка с решение по т. 60 от протокол № 
28/21.11.2019 г. на пленума на Висшия съдебен съвет следва да бъде в 
рамките на утвърдения бюджет по § 01 00 „Заплати и възнаграждения за 
персонал нает по трудови  и служебни правоотношения“ и сумарно да не 
надвишава общия размер за структурата, образуван от индивидуалната 
основна месечна заплата и възнаграждение за ранг. Инициирането на 
сумите за изплащане на допълнителни възнаграждения по Системата за 
електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/ следва да става с отделни 
бюджетни платежни нареждания, в които изрично да е посочено основанието. 

 
 
 

5. ОТНОСНО: Определяне размера на средствата за лицата по чл. 7, 
ал. 2 от ПОИСДТВ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

     На основание решение по т. 60.2. от Протокол № 28 от заседанието на 
Пленума на ВСС, проведено на 21 ноември 2019 г., ОПРЕДЕЛЯ на лицата по 
чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ да се изплати по една основна заплата и 
възнаграждение за  ранг. 

 
 

 
6. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Валерия Иванова Аврамова-Христова – и.ф. 
административен ръководител на Районен съд гр. Севлиево. 

 
 

        Комисия „Бюджет и финанси”, 
                 упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019г., 
                                                               Р  Е  Ш  И: 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 

Севлиево за 2019 г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения” с 1 000 лв., с цел поощряване на Валерия 
Иванова Аврамова-Христова - изпълняващ функциите „административен 
ръководител – председател“ на Районен съд гр. Севлиево на основание чл. 303, 
ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 4 от протокол № 38/19.11.2019 г. на 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

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

 
 
 

7. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Валери Иванов Първанов – прокурор, завеждащ отдел 
02 „Досъдебен“ във ВКП. 
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              Комисия „Бюджет и финанси”, 
                 упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019г., 
                                                               Р  Е  Ш  И: 

 
       ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратура на 

Република България за 2019 г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Валери Иванов Първанов – прокурор, завеждащ отдел 02 
„Досъдебен“ във ВКП, с ранг „прокурор ВКП и ВАП“ ,  на основание чл. 303, ал. 
3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 3 от протокол № 35/20.11.2019г. 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 2019 г. 

 

 
8. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Славка Пенкова Славова – прокурор, завеждащ отдел 
06 „Административен“ във ВКП. 

 
 

               Комисия „Бюджет и финанси”, 
                 упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019г., 
                                                               Р  Е  Ш  И: 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратура на 

Република България за 2019 г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Славка Пенкова Славова – прокурор, завеждащ отдел 06 
„Административен“във ВКП, с ранг „прокурор ВКП и ВАП“ , на основание чл. 
303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 5 от протокол № 35/20.11.2019 г. 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 2019 г. 

 

 
9. ОТНОСНО: Извлечение по протокол № 24/20.11.2019 г. от 

заседанието на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
към Съдийската колегия с предложение от Красимир Шекерджиев – член на 
ВСС за оптимизиране щатната численост на младшите съдии в Софийски 
градски съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се разкрие 1 щ. бр. за длъжността „младши 
съдия“ по щата на Софийски градски съд от 01.01.2020 г. 
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2. При положително становище от Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет за отпускане на нова щатна бройка, да се уведоми дирекция 
„Бюджет и финанси“ за включването на необходимите средства в разчетите за 
бюджета за 2020 г. 

 

 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на 
извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на 
конкурсни комисии. 
 

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

Р Е Ш И : 

 
1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Апелативен съд гр. Бургас за 2019г., с 206 лв., с цел осигуряване на средства 
за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за 
участие в състава на  конкурсни комисии, както следва: 

1.1.  НАМАЛЯВА §10-00”Издръжка” на Висш съдебен съвет с 206 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА §10-00”Издръжка” на Апелативен съд гр. Бургас  с      

206 лв. 

 

 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за възстановяване 
на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 

 
1. Оставя без разглеждане искане с вх. № ВСС-13903/19.11.2019 г. / 

изх. № 8591 от 18.11.2019 г./ от административния ръководител на  
Специализиран наказателен с искане за увеличение на бюджета на съда по § 
01 00 „ Заплати и възнаграждения за персонал, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с ………….., с цел осигуряване на разлика в работна заплата 
на двама командировани съдии. 

Мотиви: Съгласно Указанията за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт за 2019 г., искания за промени по бюджетите на органите 
на съдебната власт, свързани с изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати за м.октомври, м.ноември и м.декември следва 
да бъдат представени в срок до 05.11.2019 г., като се вземат предвид 
реално изплатените суми за м. октомври и очакваните такива за м. ноември 
и декември. 

С решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т.10 от протокол № 
47/06.11.2019г.  е напомнено на административните ръководители на 
органите на съдебната власт, че следва да спазват определените в 
Указанията срокове и че получени писма след определените срокове няма да 
бъдат разглеждани. 
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12. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Военно- 

апелативен съд с вх. № ВСС-14137/21.11.2019 г. с искане на становище 
относно изплащане на адвокатско възнаграждение в рамките на утвърдения 
бюджет на съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 

 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА Военно-апелативен съд да извърши  разход в размер 

на …………..., в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г.,  за 
заплащане на адвокатско възнаграждение по НОХД № 2833/2015 г. по описа на 
СГС. 

 

 
13. ОТНОСНО: Конфискуване на парични средства от набирателната 

сметка на Окръжна прокуратура гр. Пловдив. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ сумата в размер на ………….. от непотърсените в 

законоустановения срок да останат по набирателната сметка на Окръжна 
прокуратура гр. Пловдив и да не бъдат превеждани по сметка на Висшия 
съдебен съвет до достигане на установената липса от …………..  

2.  След възстановяване на липсата да се спазят правилата по т. 2.2 и 
2.3 от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, 
набиране, използване и отчитане на чужди средства в лева и валута в органите 
на съдебната власт.  

 

 

 
14. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение уведомлението от административния 

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

 

 
 

15. ОТНОСНО: Сключване на застраховка „Пътно автокаско“ и 
застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на 15 броя леки 
автомобили, собственост на ВСС. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на застрахователни полици със 
ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД за застраховка „Пълно автокаско“ и застраховка 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите на 15 броя леки автомобили, 
собственост на ВСС, за срок от 1 година, на обща стойност ………….. с вкл. 
данък върху застрахователните премии, съгласно Закона за данък върху 
застрахователните премии. 

2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА застрахователните полици да бъдат подписани от 
упълномощено от представляващия ВСС лице. 

  
 
 

16. ОТНОСНО: Сключване на договор с оценител във връзка с чл. 17 
от Закона за независимите оценители /ЗНО/. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор с Елиза Калчева 
Иванова за изготвяне на пазарна оценка за обект със съответното ниво на 
класификация съгласно ЗЗКИ в размер на ………….. с ДДС. 
 
 

II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта на 
дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 

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

 
18. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органите на съдебната 

власт, поради недостиг на средства за текуща издръжка. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

органи на съдебната власт и Висшия съдебен съвет 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. Велико 
Търново с ………….. 

1.2 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково с 
………….. 

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

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

1.5 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Стара Загора 
………….. 
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1.6 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Ямбол с   
………….. 

1.7 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. 
Разград 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 административните ръководители 
на ОС Хасково и РС Своге за посочените обстоятелства в писма с 
изх.№5402/31.10.2019г., изх.№402/12.11.2019г., че изплащането на очила ще 
бъде в рамките на утвърдения бюджет на съда. 

 
 
 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Монтана за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, 
особени представители и др.    

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

гр. Монтана по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в 
размер на ………….. с цел осигуряване на средства за изплащане на 
възнаграждения на съдебни заседатели, особени представители и др. 
                Средствата в размер на ………….. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на  персонала” по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 
 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изграждане на 
„Интегрирана информационна система за гражданите в Съдебната палата гр. 
Стара Загора“. 

   Извлечение от протокол № 26/15.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

Изпраща предложението от административния ръководител на 
Районен съд гр. Стара Загора на административните ръководители на 
останалите органите на съдебната власт, които ползват сградата на Съдебната 
палата в града, за становище. 

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
записващи и озвучителни системи за три зали.   

   Извлечение от протокол № 26/15.11.2019 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: 
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 записващи и озвучителни системи за три зали, 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  ………….. 

 

 
 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за 
сървър.  

  Извлечение от протокол № 26/15.11.2019 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 Районен съд гр. Монтана за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за  закупуване един брой UPS за сървър, както следва: 

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

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

 
 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Нови пазар за  осигуряване на средства  за закупуване на 1 бр. сървър 
нисък клас и 1 бр. операционна система.   

 
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. Нови пазар за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за  закупуване на 1 бр. сървър нисък клас /…………../ и 1 бр. сървърна 
операционна система WINDOWS SERVER 2019 Standard 16-Core ROK               
/…………../, 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. 
Нови пазар с  ………….. 

2.2  УВЕЛИЧАВА §53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Нови пазар с  ………….. 
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24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик 
за сървърно помещение. 

   Извлечение от протокол № 26/15.11.2019 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 Районен съд гр. Козлодуй за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение на стойност               
………….., както следва: 

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

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

 
 
 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за 
сървърно помещение. 

   Извлечение от протокол № 26/15.11.2019 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 Районен съд гр. Девин за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение 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. 
Девин с  …………... 

 
 

 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
климатици. 
             Извлечение от протокол № 26/15.11.2019 г. от заседание на КПКИТ. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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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. Кърджали за 2019 г., с ………….., с цел осигуряване 
на средства за закупуване на 4 броя климатици/ 1бр. климатик за съдебна зала 
и 3 бр. за работни помещения/, 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. 
Кърджали с ………….. 

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

 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици. 
             Извлечение от протокол № 26/15.11.2019 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 Районен съд гр. Перник за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване, доставка и монтаж на три броя климатици, както следва: 

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

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

 
 

 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Берковица за осигуряване на средства за подмяна на повредени 
радиатори, фитинги, кранове и тръби за отоплителна инсталация в сградата на 
съда. 

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. Берковица по §10-00 „ Издръжка" с ………….. с цел осигуряване на 
средства за подмяна на повредени радиатори, фитинги, кранове и тръби 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. 

 
 

 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Свиленград за закупуване и монтаж на телефонна централа. 
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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. Свиленград за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за  закупуване и монтаж на телефонна централа, както следва: 

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

 
1.2 УВЕЛИЧАВА §52-00 „Придобиване на ДМА“ на РС Свиленград  с   

………….. 
 
 

 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на 13 броя поставки 
за пожарогасители и 4 бр. автомати за затваряне на врати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Тетевен за 2019 г. по § 10-00 “Издръжка” ………….., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 13 бр. поставки за пожарогасители и 4 бр. автомати 
за затваряне на врати. 

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

2. ВРЪЩА искането от административния ръководител на Районен 
съд гр. Тетевен на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на 
Висш съдебен съвет за изразяване на становище относно осигуряването на 
средства през 2020 г. в размер на ………….. за изграждане на 
пожароизвестителна инсталация. 
 

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

„Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност в Окръжен съд гр. Видин. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите-констатация, изводи и препоръка от 

изпълнението на одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. 
Видин. 

2. Одобрява изпълнението на препоръката, съгласно представената 
писмена информация. 
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33. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръка във Военен съд 
гр. София по одобрения план за действие с решение по Пленума на Висшия 
съдебен съвет по т. 56 от протокол № 28/21.11.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Одобрява изпълнението на препоръката по т. 1.1, в одобрения с 

решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 56 от протокол № 
28/21.11.2019 г., план за действие, съгласно представената информация от 
административния ръководител-председател на Военен съд гр. София. 

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

„Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност в Окръжен съд гр. Бургас. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 

    Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации 
и изводи в Окръжен съд гр. Бургас. 

 
 
 
Разни. 
 
35. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Варна относно одобряване на разход по код 90. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Окръжен съд 

гр. Варна в размер на ………….. за възстановяване на надвнесена държавна 
такса, съгласно  определение № 3931/01.11.2019 г., по описа на ВОС, ТО, на 
основание чл. 4б от ЗДТ. 

 
 
36. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” 

за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в 
периодите, когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси", в състав не по-

малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани и с 
решения на Пленума на ВСС по т. 12 от протокол № 2/24.01.2019 г. и по т. 8  от 
протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите когато не се провеждат заседания на 
пленума на ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането 
на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните 
държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт.  
 2. Упълномощаването се отнася за периода, считано от 13.12.2019 г. 
до 20.01.2020 г., когато няма да се провеждат заседания на Пленума на ВСС. 
 3. Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на ВСС за 
взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт. 

 
 

 
37. ОТНОСНО: Сключване на договор за доставка на 2 броя 

мултифункционални копирни машини марка Xerox, модел Alta Link B8075 с 2 
броя офис финишъри за нуждите на ВСС и неговата администрация. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

договор с „АДЛ“ ООД за доставка на 2 броя мултифункционални копирни 
машини марка Xerox, модел Alta Link B8075 с 2 броя офис финишъри за 
нуждите на ВСС и неговата администрация на обща стойност в размер на 
…………. без вкл. ДДС /………….с вкл. ДДС/. 

 
 
 

38. ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно предоставяне на 
служебни автомобили с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет. 

 
 

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, Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за 
управление служебен автомобил Фолксваген Пасат с рег. № СА 5841 НР на 
Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР – Бургас и лек 
автомобил Фолксваген Пасат с рег. № СА 5842 НР на Министерство на 
вътрешните работи за нуждите на Зонално жандармерийско управление – 
Бургас към ГД „Национална полиция“. 
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39. ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно предоставяне на 
служебни автомобили с отпаднала необходимост за Инспектората към Висшия 
съдебен съвет. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

Връща писмото на Инспектората на Висшия съдебен съвет, за 
уточняване кой от автомобилите с отпаднала необходимост „Тойота Авенсис 
1,8“ на кого да бъде предоставен, съгласно постъпилите искания.  

 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
40. ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно предоставяне на 

служебен автомобил с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет. 
 
 

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, Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за 
управление служебен автомобил Фолксваген Пасат с рег. № СА 5845 НР на 
Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР – Пловдив. 

 
 
 

41. 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 05.12.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

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

1.1. Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, поради 
недостиг на средства за текуща издръжка.  

 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Монтана за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, особени 
представители и др.    
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    1.3. Искане от административния ръководител на Специализиран 
наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на записващи и 
озвучителни системи за три зали.   

 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър.  
   
    1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови 

Пазар за  осигуряване на средства  за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас и 
1 бр. операционна система.   

 
    1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за 
сървърно помещение. 

 
    1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за 
сървърно помещение. 

 
    1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици. 
 
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.    
 
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Берковица за осигуряване на средства за подмяна на повредени радиатори, 
фитинги, кранове и тръби за отоплителна инсталация в сградата на съда.  

 
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Свиленград за закупуване и монтаж на телефонна централа. 
 
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на 13 броя поставки за 
пожарогасители и 4 бр. автомати за затваряне на врати. 
 

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 в 
Окръжен съд гр. Видин. 

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

одит“ за проследяване изпълнението на Военен съд гр. София. 
 
3.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен 

одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност 
във Окръжен съд гр. Бургас. 
 

4. Разни. 
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4.1. Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Варна относно одобряване на разход по код 90. 

 
4.2. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за 

вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в 
периодите, когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС. 

 
4.3. Сключване на договор за доставка на 2 броя мултифункционални 

копирни машини марка Xerox, модел Alta Link B8075 с 2 броя офис финишъри 
за нуждите на ВСС и неговата администрация. 
 

4.4. Предложение за безвъзмездно предоставяне на служебни 
автомобили с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет. 

 
4.5. Предложение за безвъзмездно предоставяне на служебен 

автомобил с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет. 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
 

 


