
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

П Р О Т О К О Л   № 51 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 5 декември 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 точка 37 присъства Васил Пеловски - главен 
експерт - ЕМПП в дирекция „Правна“. 
  
 

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., съгласно Приложение № 1, с цел 
осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 
126 672 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 със 
126 672 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/pr51-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr51-t1-pril1.pdf
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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  79 354 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 6 095 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 53 859 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 19 400 

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

със 79 354 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 47 892 

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

402 лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 18 700 лв. 
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 6 960 лв. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

и служебни правоотношения“ с 3 000 лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 400 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Иван Никифоров Цонков - административен 
ръководител- председател на Административен съд 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 Административен 

съд гр. Габрово 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 Иван Никифоров Цонков - административен ръководител-председател на 
Административен съд гр. Габрово, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 6.1 от протокол № 39/26.11.2019 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. 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Боян Николов Тошев – прокурор във ВКП. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr51-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr51-t2-pril1.pdf
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 
Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Боян Николов Тошев - прокурор във ВКП, с ранг „прокурор във 
ВКП и ВАП“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 5 от 
протокол № 36/27.11.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет. 

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

 
 

5. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт с искания за 
корекция по бюджета за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ органите на съдебната власт да извършат 

разходи над утвърдените им бюджети за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, 
както следва: 

1.1. Районен съд гр. Тетевен до …. 
1.2. Районен съд гр. Луковит до …. 
1.3. Районен съд гр. Видин до …. 
1.4. Апелативен съд гр. София до …. 
1.5. Районен съд гр. Варна до …. 
1.6. Военен съд гр. Пловдив до …. 
1.7. Районен съд гр. Раднево до …. 
Корекции по бюджетите за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и 

възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, 
на горецитираните органи на съдебната власт ще бъдат извършени съответно 
до посочените размери, след приключване на финансовата година. 

2. Инициираните платежни нареждания в СЕБРА по § 01-00 „Заплати 
и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“, които надвишават размера на утвърдените средства по 
параграфа, поради настъпили обективни обстоятелства спрямо м. октомври, 
ще бъдат потвърждавани след представяне на мотивирано писмо от 
съответния административен ръководител. 

 Корекциите по бюджетите за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, 
на органите на съдебната власт ще бъдат извършени след приключване на 
финансовата година. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи на командирован магистрат, за участие в срещи на НСМГТД. 
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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. Смолян за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за 
участие в срещи на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски 
дела, както следва: 

1. НАМАЛЯВА §10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 769 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА §10-00 „Издръжка“ на  Окръжен съд гр. Смолян със 

769 лв. 
 

 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Апелативен съд гр. Варна на разрешение за усвояване на остатък от целево 
отпуснати средства за представителни разходи. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ Апелативен съд гр. Варна да използва 

неизразходваните целево отпуснати средства в размер на ..., за покриване на 
текущи разходи до края на годината.  

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на 
разлика в работна заплата на командирован магистрат.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 14451/28.11.2019 г. от 

Окръжен съд гр. Габрово с искане за корекция на бюджета на съда със ..., с 
цел осигуряване на разлика в работна заплата на командирован съдия. 

 
 

9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на 
Софийски районен съд относно приложението на чл. 5, ал. 2 от ПОИСДТВ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
След приключване на дисциплинарно производство без налагане на 

дисциплинарно наказание или в случаите, когато наложеното наказание е 
отменено, административният ръководител може да упражни правото си да 
определи и изплати допълнително възнаграждение на основание чл. 6  от 
ПОИСДТВ през текущата година.  
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10. ОТНОСНО: Участие в заседание на експертната група по 
системата за електронен обмен e-Evidence, което ще се проведе на 12 
декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да 
командирова г-н Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП за 
участие в заседание на експертната група по системата за електронен обмен 
e-Evidence,  за периода 11-12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

Разходите за пътни, дневни пари за два дни, медицинска застраховка 
и нощувка по фактически размер са за сметка на бюджета на ПРБ, като 
пътните разходи ще бъдат възстановени от Европейската комисия. 
Пътуването ще се осъществи със самолет. 

2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова за участие 
в заседание на експертната група по системата за електронен обмен e-
Evidence,  за периода 11-12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия г-жа 
Анелия Чомакова, н-к отдел „ИО“ в дирекция „Информационни технологии и 
съдебна статистика“. 

Разходите за пътни, дневни пари за два дни, медицинска застраховка 
и нощувка по фактически размер са за сметка на бюджета на ВСС, като 
пътните разходи ще бъдат възстановени от Европейската комисия. 
Пътуването ще се осъществи със самолет. 

 
 

11. ОТНОСНО: Командироване на представител на Администрацията 
на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на лицата за контакт на 
националните съдебни системи, която ще се проведе на 14 януари 2020 г., гр. 
Брюксел, Белгия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие в срещата на лицата за контакт на 
националните съдебни системи, за периода 13-15 януари 2020 г. в гр. 
Брюксел, Белгия, да бъде командировано следното лице: 

1.1. Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна 
дейност и протокол“ в АВСС. 

2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на 
Европейската комисия. 

3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за 
медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

 
 

12. ОТНОСНО: Писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните 
съвети с приложена фактура за членски внос на Висшия съдебен съвет на 
Република България в ЕМСС за 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за 

плащане на годишен членски внос на Висшия съдебен съвет на Република 
България в ЕМСС за 2020 г. 

Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС. 
 

 
13. ОТНОСНО: Жалба с вх. № ВСС-14124/21.11.2019 г. от …-

пенсиониран главен счетоводител от Софийски градски съд през 2017 г.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА жалбата от … на председателя на Софийски градски съд, 

по компетентност. 
 
 
14. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Административен 

съд гр. Силистра за промяна на лихвените условия по сметките на съда от 
обслужващата банка.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение уведомлението от председателя на 

Административен съд гр. Силистра за договорения нов преференциален 
годишен лихвен процент с обслужващата банка. 

 
 

15. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. 
Първомай във връзка с промяна на лихвените проценти по сметките на съда 
от обслужващата банка - Централна кооперативна банка АД.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Поставеният въпрос е от компетентността на и.ф. председател на 

Районен съд гр. Първомай. 
 

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

 
16. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на 

основание ПМС № 300 от 28 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни 
трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на 
съдебната власт за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на 
основание ПМС № 300/28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни 
трансфери за покриване на неизпълнението на приходите за 2019 г., както 
следва: 

I. НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ ОБЩО С                                  …. 
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
(ТРАНСФЕРИ) – НЕТО С                                                       …. 
в т.ч. по показатели, както следва: 
Трансфери между бюджета на бюджетна 
 организация и ЦБ (нето)                                                       …. 
2. Да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна 

по бюджета на съдебната власт за 2019 г.  
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
17. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт 

по § 10-00 „Издръжка“ 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: 
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. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Велико 
Търново с …. 

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

3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Силистра с …. 
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Омуртаг с        

…., в т.ч. … за очила. 
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 Апелативен съд гр. Велико Търново за посочените обстоятелства в 
писмо с изх. № 2749/13.11.2019 г., че изплащането на очила ще бъде в 
рамките на утвърдения бюджет на съда. 

 
 

18. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ 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: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 

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

1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на Окръжен съд гр. Силистра с …. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на Районен съд гр. Сливница 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 2019 г. 
 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Казанлък 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. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., с цел осигуряване на 
средства за покриване на текущите разходи до края на годината. 

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

 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Дряново за увеличение по бюджета за 2019 г. за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. 

Дряново и Висш съдебен съвет за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
покриване на разходи свързани с изискванията 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, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Дряново с …. 
 

 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
монитор. 

Извлечение от протокол № 28/28.11.2019 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: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой монитор, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен 
съд с …. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация. 

 Извлечение от протокол № 28/28.11.2019 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 Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Първомай за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 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. 
Първомай с … 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
документен скенер. 

Извлечение от протокол № 28/28.11.2019 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 Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Бяла Слатина 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. 
Бяла Слатина с … 

 
 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 
многофункционално мрежово устройство – копирна машина. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

Апелативен съд гр. Варна за 2019 г. по § 52-00 ”Придобиване на ДМА” със …., 
с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционално 
мрежово устройство, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Апелативен съд гр. 
Варна със …. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
машина. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Харманли за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с 
цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина, както 
следва: 

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

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

 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери с 
автоматичен печат и 1 брой МФУ. 

 Извлечение от протокол № 27/21.11.2019 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 Районен съд гр. Средец за 2019 г. с …., от които …. за закупуване на 2 броя 
персонални принтери с двустранен печат и ….. за закупуване на 1 брой МФУ, 
както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Средец с …. 
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27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
сървър нисък клас. 

Извлечение от протокол № 27/21.11.2019 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 Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Харманли за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър нисък клас, 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.  
Харманли с …. 

 
  

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски районен съд за осигуряване на средства за подновяване на лицензи 
за защитна стена. 

 Извлечение от протокол № 28/28.11.2019 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 Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
подновяване на лицензи за защитна стена, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски районен 
съд с … 
 

 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на програмни 
продукти. 

Извлечение от протокол № 27/21.11.2019 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 Районен съд гр. Ловеч за 2019 г., с цел осигуряване на средства за  
закупуване на програмен продукт „NForсе“ и осигуряване на средства за  
инсталиране, обучение, поддръжка и право на ползване на ПП „NForсе“ и на 
модул „JES API“ за една година, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет  с ….. 

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

3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ловеч с …. 
 
 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 
модул „Съдебен призовкар“ към 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 Административен съд гр. Плевен за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ 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. Плевен с …. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
климатична система за съдийски кабинет. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. 

Монтана за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
климатична система за съдийски кабинет. 
 

Разни. 
 
37. ОТНОСНО: Предложение за сключване на допълнително 

споразумение към Споразумение за партньорство за изпълнение на проект с 
наименование: „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и 
изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на 
корупцията в съдебната власт“, финансиран по процедура BG05SFOP001-
3.001 по Оперативна програма „Добро управление“. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС, насрочено за 05.12.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ОДОБРЯВА Допълнително споразумение към Споразумение за 

партньорство за изпълнение на проект с наименование: „Осигуряване на 
софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен 
капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, 
финансиран по процедура BG05SFOP001–3.001 по Оперативна програма 
„Добро управление“. 

2. ВЪЗЛАГА на представляващия на ВСС да подпише Допълнително 
споразумение към Споразумение за партньорство за изпълнение на проект с 
наименование: „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и 
изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на 
корупцията в съдебната власт“, финансиран по процедура BG05SFOP001–
3.001 по Оперативна програма „Добро управление“. 

  
 

38. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за управление на 
недвижим имот – публична държавна собственост на Висшия съдебен съвет 
за нуждите на Националния институт на правосъдието. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ОТМЕНЯ решение по т. 46 от протокол № 26/07.11.2019 г. на 

пленума на ВСС. 
2. ОДОБРЯВА финансова обосновка за безвъзмездно предоставяне 

за управление на недвижим имот – публична държавна собственост на 
Висшия съдебен съвет за нуждите на Националния институт на правосъдието. 

3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да 
подпише финансовата обосновка за безвъзмездно предоставяне за 
управление на недвижим имот – публична държавна собственост на Висшия 
съдебен съвет за нуждите на Националния институт на правосъдието. 

4. Финансовата обосновка да се изпрати на министъра на 
здравеопазването.  

5. Решението да се изпрати на комисия „Управление на 
собствеността“ по компетентност. 
 
 

39. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. 
Пловдив за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С5 с 
рег. № РВ 1144 КА на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД 
„Охрана“ – Пловдив. 

 
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, Военен съд гр. Пловдив да предостави 
безвъзмездно за управление служебен автомобил Ситроен С5 с рег. № РВ 
1144 КА на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – 
Пловдив.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
40. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран 

наказателен съд относно изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 
233, ал. 6 от ЗСВ на командировани съдии. 
 

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 за 2019 г. на 

Апелативен специализиран наказателен съд и на Специализира наказателен 
съд, във връзка с изплащането на допълнителни възнаграждения по чл. 233, 
ал. 6 от ЗСВ и в съответствие с чл. 3 от Правилата за индивидуална оценка на 
резултати от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализиран 
наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ на Апелативен специализиран 
наказателен съд с 16 789 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ на Специализиран наказателен 
съд с 16 789 лв. 

 
 

41. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Специализиран 
наказателен съд относно изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 
233, ал. 6 от ЗСВ на командировани съдии. 
 

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 за 2019 г. на 

Специализиран наказателен съд, Софийски градски съд, Районен съд гр. 
Пазарджик, Софийски районен съд и Апелативен съд гр. Варна, във връзка с 
изплащането на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 от ЗСВ и в 
съответствие с чл. 3 от Правилата за индивидуална оценка на резултати от 
дейността на съдиите и съдебните служители в Специализиран наказателен 
съд и Апелативен специализиран наказателен съд, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ на Специализиран наказателен съд с 
29 977 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ на Софийски градски съд със 
7 084 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ на Районен съд гр. Пазарджик  
със 7 084 лв. 
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4. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ на Софийски районен съд с 
5 202 лв. 

5. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ на Апелативен съд гр. Варна с 
10 607 лв. 

 
 

42. 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 12.12.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 
 

1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание 
ПМС № 300 от 28 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери 
за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната 
власт за 2019 г. 

                                                                                                                                                                      
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
2.1. Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 

„Издръжка“ за 2019 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка. 
2.2. Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 02-00 

„Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. поради недостиг 
на средства за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица. 

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

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Дряново за увеличение по бюджета за 2019 г. за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. 

2.5. Искане от административния ръководител на Софийски районен 
съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой монитор. 

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Първомай за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна 
конфигурация. 

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен 
скенер. 

2.8. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. 
Варна за осигуряване на средства за закупуване на многофункционално 
мрежово устройство – копирна машина. 
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2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Харманли за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Средец за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери с 
автоматичен печат и 1 брой МФУ. 

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Харманли за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък 
клас. 

2.12. Искане от административния ръководител на Софийски районен 
съд за осигуряване на средства за подновяване на лицензи за защитна стена. 

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти. 

2.14. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен 
призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“. 

 
„Не дава съгласие“ 
2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична 
система за съдийски кабинет. 
 

4. Разни. 
4.1. Предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Пловдив за 

безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С5 с рег. № РВ 
1144 КА на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – 
Пловдив. 

 
 
 

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

            
                         БОРЯНА ДИМИТРОВА 

 
 
 
 
 


