
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

П Р О Т О К О Л   № 52 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 11 декември 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВАЩИ: 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 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 с 234 438 
лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 
234 438 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/pr52-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr52-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. с 
27 433 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 2 200 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 3 167 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 22 066 

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

27 433 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 200 

лв. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

и служебни правоотношения“ с 3 391 лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 14 500 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 

1 125 лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 6 217 лв. 
 
 
3. ОТНОСНО: Извършване на вътрешнокомпенсирана промяна по 

бюджета на  Окръжен съд гр. Смолян за 2019 г., с цел коректно 
осчетоводяване на извършен разход за закупуване на двустепенна горелка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешнокомпенсирана 

промяна по бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2019 г., както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2019 г. по § 

51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с 8 040 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2019 г. по § 

52-00 „Придобиване на ДМА“ с 8 040 лв. 
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 

власт“ за извършена вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на Окръжен 
съд гр. Смолян, като е намален размера на отпуснатите средства за основен 
ремонт с 8 040 лв. и е увеличен § 52-00 „Придобиване на ДМА“ във връзка с 
газифициране на Съдебна палата гр. Смолян. 

 
 
    4. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на 
учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България 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/pr52-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr52-t2-pril1.pdf
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1. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 
Прокуратурата на Република България за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ, както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ с 250 000 лв. 

1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 55 000 лв. 
1.3. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ със 70 000 лв. 
1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 375 000 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета за дейността на учебните и 

почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на Република 
България за 2019 г., както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със 160 000 лв. 
2.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 000 лв. 
 
 
5. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в 

т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд 
за 2019 г., в рамките на общия бюджет. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета за дейността на учебните и 

почивни бази на Върховния касационен съд, в рамките на утвърдения бюджет 
на Върховен касационен съд за 2019 г., както следва: 

1.1. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 10 500 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета за 

дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на 
Върховен касационен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, 
както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ с 2 000 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 2 000 лв. 

3. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 
Върховен касационен съд за 2019 г., както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 000 лв. 
3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 1 000 лв. 
 
 
6. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Румен Георгиев Катрев – съдия във Военен съд гр. 
Пловдив. 

 
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 Военен съд гр. 

Пловдив за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
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по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на 
Румен Георгиев Катрев – съдия във Военен съд гр. Пловдив, на основание чл. 
303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 4.1 от протокол № 40/03.12.2019 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 Дамян Тодоров Братованов – следовател в 
Следствения отдел в Софийска градска прокуратура. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Дамян Тодоров Братованов – следовател в Следствения отдел 
в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 18 от протокол № 37/04.12.2019 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. 

 
 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за 
командировани магистрати, във връзка с участие в 53-та пленарна среща на 
ЕСМ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен 

съд гр. Варна за 2019 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на 
разходи за командировани магистрати, във връзка с участие в 53-та пленарна 
среща на ЕСМ, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 630 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Варна с 630 

лв. 
   
 
9. ОТНОСНО: Информация от и.ф. председател на Районен съд гр. 

Севлиево относно изразходваните целево отпуснати средства за основен 
ремонт и придобиване на ДМА. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение информацията относно изразходваните целево 

отпуснати средства за основен ремонт и придобиване на ДМА на Районен съд 
гр. Севлиево. 

 
 
10. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на 

Специализиран наказателен съд относно допълнителни възнаграждения по 
чл. 345, ал. 5 от ЗСВ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Поставеният въпрос е от компетентността на административния 
ръководител на Специализиран наказателен съд. 

 
 

11. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на органите на 
съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и 

методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от 
моторни превозни средства по приложения списък, числящи се на 
Прокуратура на Република България. 

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

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

 
 
12. ОТНОСНО: Годишно счетоводно приключване на банковите 

сметки на бюджетните организации за 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОДОБРЯВА проект на указания относно годишното приключване на 

банковите сметки на органите на съдебната власт за 2019 година и въпроси 
свързани с банковото обслужване през 2020 г. 

 
 
13. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на 

представител на Администрацията на ВСС за участие в краткосрочен стаж в 
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Европейската мрежа на съдебните съвети, който ще се проведе в периода 
16-27 март 2020 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие в Краткосрочната стажантска 

програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 15-28 март 
2020 г. в гр. Брюксел, Белгия, да бъде командировано следното лице: 

1.1. Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна 
дейност и протокол“ в АВСС. 

2. Пътните разходи и разходите за настаняване и дневни пари за 
периода 15-27 март 2020 г. са за сметка на Европейската мрежа на съдебните 
съвети. 

3. Разходите за дневни пари за 28 март 2020 г., както и разходите за 
медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия 
съдебен съвет. 

 
 
14. ОТНОСНО: Необходимост от паркоместа за служебните 

автомобили на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършван разход за 2020 г. за наемане на 

две паркоместа в подземен закрит, денонощно охраняем паркинг, находящ се 
на бул. „Тодор Александров“ с месечен абонамент за едно място 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. 
 
15. 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 Районен съд гр. Никопол с …., 
в това число за очила. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен специализиран 
наказателен съд с …. 

3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Тервел с …. 
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4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Добрич  с …. 
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Плевен  с        

…. 
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Луковит с … 
Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв 

по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
 
  
16. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Шумен относно изразходваните целево отпуснати средства за текущ 
ремонт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение информацията относно изразходваните целево 
отпуснати средства за текущ ремонт на Окръжен съд гр. Шумен. 

Неусвоените по договор с изпълнителя средства в размер на …. да 
бъдат заложени на Окръжен съд гр. Шумен при разработване на бюджетите на 
органите на съдебната власт за 2020 година. 

  
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на съдебната власт в това 

число и по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2019 г., както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Шумен с … 
2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по 

бюджета на съдебната власт за 2019 г. с …  
 
 
17. ОТНОСНО: Съгласуване на актуализирано поименно 

разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите 
на съдебната власт за 2019 г. и корекция по бюджета на ВСС за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. СЪГЛАСУВА общия размер на годишна задача за 2019 г. в размер 

на …. в представеното поименно разпределение на разходите по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

Забележка: 
В предложеното поименно разпределение на разходите за основни 

ремонти на ДМА за 2019 г. /м. декември/ не са включени средствата в 
размер на …. за проектиране, изграждане, строителен и инвеститорски 
контрол на съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. 
Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. 
Пазарджик. Сумата е посочена на последната страница от Приложението 
за сметните стойности и разчети за финансиране на капиталовите 
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разходи през 2019 г., но не участва в сбора на общата годишна задача за 
2019 г. от …. 

2. ИЗПРАЩА решението по т. 17 на комисия „Управление на 
собствеността“, по компетентност. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Във връзка с решения на комисия „Управление на собствеността“ по 

т. 12.1 и 12.2 от протокол № 36/04.12.2019 г. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по 
бюджета на Висшия съдебен съвет за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. 
Балчик, както следва: 

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

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

 
 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатик 
за сървърно помещение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

Велико Търново и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на климатик за сървърно помещение /BTU 24000/ в 
това число монтаж – …., както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Велико Търново с … 
 

Разни. 
 
19. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Окръжен съд гр. 

Пловдив за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. 
№ РВ 3232 ТМ 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, Окръжен съд гр. Пловдив да предостави 
безвъзмездно за управление служебен автомобил Форд Фокус с рег. № РВ 
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3232 ТМ на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна 
дирекция на МВР гр. Пловдив. 

 
 
20. ОТНОСНО: Разпределяне на служебни автомобили с отпаднала 

необходимост на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, 

Инспектората към Висшия съдебен съвет да предостави безвъзмездно за 
управление служебни автомобили, както следва: 

- лек автомобил „Тойота Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6109 МТ на 
Върховен административен съд; 

- лек автомобил „Тойота Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6108 МТ на Районен 
съд гр. Горна Оряховица; 

- лек автомобил „Тойота Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6106 МТ на Районен 
съд гр. Петрич. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за 
държавната собственост, Инспектората към Висшия съдебен съвет да 
предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил „Тойота 
Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6107 МТ на Министерство на вътрешните работи, за 
нуждите на Районно управление на МВР – Радомир.  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
21. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет за поощряване на органи на съдебната власт. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

1. 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 22 100 лв. с цел 
осигуряване на средства за парична награда за срочно и професионално 
изпълнение на важни служебни задачи, както и трайни професионални 
резултати, съгласно решение по т. 1 от протокол № 38/10.12.2019 г. на 
Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет, за следните органи на 
съдебната власт : 

1. Апелативна прокуратура – Велико Търново – 1 300 лв. 
2. Окръжна прокуратура – София – 1 300 лв. 
3. Окръжна прокуратура – Кюстендил – 1 300 лв. 
4. Окръжна прокуратура – Пловдив – 1 300 лв. 
5. Окръжна прокуратура – Ловеч – 1300 лв. 
6. Окръжна прокуратура – Кърджали – 1 300 лв. 
7. Окръжна прокуратура – Русе-1 300 лв. 
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8. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе – 1 300 
лв. 

9. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна – 1 300 
лв. 

10. Районна прокуратура – Перник – 1 300 лв. 
11. Районна прокуратура – Средец – 1 300 лв. 
12. Районна прокуратура – Харманли – 1 300 лв. 
13. Районна прокуратура – Поморие – 1 300 лв. 
14. Районна прокуратура – Казанлък – 1 300 лв. 
15. Районна прокуратура – Благоевград – 1 300 лв. 
16. Районна прокуратура – Пещера – 1 300 лв. 
17. Районна прокуратура – Кубрат – 1 300 лв. 
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. 

 
 

22. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет за поощряване на Лиляна Кръстанова Кръстанова – прокурор 
във ВАП, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Лиляна Кръстанова Кръстанова – прокурор във ВАП, с ранг 
„прокурор във ВКП и ВАП“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение 
по т. 2 от протокол № 38/10.12.2019 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. 

 
 
23. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет за поощряване на Румен Илиев Колчев – прокурор във ВКП, с 
ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Румен Илиев Колчев – прокурор във ВКП, с ранг „прокурор във 
ВКП и ВАП“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 3 от 
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протокол № 38/10.12.2019 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. 

 
 
24. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“   
към 30.11.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ към 30.11.2019 г.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 30.11.2019 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 

 
 

25. ОТНОСНО: Подновяване на годишния абонамент за право на 
ползване на правно- информационен софтуер „АПИС“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

подновяване на годишния абонамент за право на ползване на правно-
информационния софтуер „АПИС“. 

 
 

26. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол 
№ 30/02.12.2019 г., т. 8 във връзка с предложение от председателя на 
Софийски районен съд относно приложението на чл. 5, ал. 2 от ПОИСДТВ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
По поставения въпрос Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с 

решение по протокол № 51/05.12.2019 г., т. 9, за което е уведомен 
председателя на Софийски районен съд. 
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27. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет за поощряване на Мария Петкова Шишкова – заместник на 
главния прокурор при ВКП, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Мария Петкова Шишкова – заместник на главния прокурор при 
ВКП, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 и чл. 
304, ал. 1 от ЗСВ, както и решение по т. 4 от протокол № 38/10.12.2019 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. 
 
 

29. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Калина Чапкънова – член на 
ВСС за закупуване на фотографски комплект. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. с ДДС за 

закупуване на цифров огледално-рефлексен фотоапарат, обектив и 
светкавица с необходимите към тях атрибути, както и статив с фотораница, 
като разходът бъде отчетен с фактура. 
 
 

30. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 12.12.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 12.12.2019 г. 
                                                                                                                                                                                     

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

„Издръжка“ за 2019 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка. 
1.2. Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Шумен относно изразходваните целево отпуснати средства за текущ ремонт. 
1.3. Корекция по бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. 
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1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатик за 
сървърно помещение. 
 

2. Разни. 
2.1. Предложение от и.ф. председател на Окръжен съд гр. Пловдив за 

безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № РВ 3232 
ТМ с отпаднала необходимост. 

2.2. Разпределяне на служебни автомобили с отпаднала 
необходимост на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

2.3. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 
органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“   към 
30.11.2019 г. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 


