
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

П Р О Т О К О Л   № 53 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 17 декември 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
 
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, 

Окръжен съд гр. Монтана и Окръжен съд гр. Силистра за 2019 г., 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 
124 195 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на Окръжен съд гр. Монтана със 123 399 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на Окръжен съд гр. Силистра със 796 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 : 
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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 17 170 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 10-00 „Издръжка“ с 3 910 лв. 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 13 260 

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

със 17 170 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 800 

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

2 370 лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 13 000 лв. 

 
 

3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Галина Драганова Мухтийска – съдия в Окръжен съд 
гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
 

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 Окръжен съд гр. 

Кюстендил 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 Галина Драганова Мухтийска – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по 
т. 10 от протокол № 41/10.12.2019 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. 
 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Надя Иванова Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. 
Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

 
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 Окръжен съд гр. 

Монтана 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 
Надя Иванова Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. Монтана, с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 6 от 
протокол № 41/10.12.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr53-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/pr53-t2-pril1.pdf
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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: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Диана Димитрова Лечева - Фарфарова – заместник на 
административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. 
Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

 
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 Окръжен съд гр. 

Кюстендил 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 Диана Димитрова Лечева - Фарфарова – заместник на административния 
ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по 
т. 8 от протокол № 41/10.12.2019 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. 
 
 

6. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС – 15160/11.12.2019 г. от г-н Сотир 
Цацаров – Главен прокурор на Република България с предложение за нов 
Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. СЪГЛАСУВА проект на Класификатор на длъжностите в 

администрацията в Прокуратурата на Република България. 
Мотиви:  
Измененията се отнасят до включване на длъжност „Експерт, 

обществени поръчки“ и длъжност „Длъжностно лице по защита на 
данните“ в Класификатора. 

2. ИЗПРАЩА проекта на Класификатор на длъжностите в 
администрацията в Прокуратурата на Република България на Комисия 
„Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия на ВСС, за внасяне на 
предложение за решение в Прокурорската колегия на ВСС. 
 
 

7. ОТНОСНО: Актуализация и поддръжка на софтуер за 
виртуализация. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в полза на „Контракс“ АД 

за осигуряване на поддръжка на софтуер за виртуализация VMware v Sphere 6 
Essential Plus Kit за срок от 3 (три) години в размер на … без ДДС или …. без 
ДДС, като разходът бъде отчетен с фактура. 

 
 
8. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Пирдоп във 

връзка с промяна на лихвените проценти по сметките на съда от 
обслужващата банка – Централна кооперативна банка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Поставеният въпрос е от компетентността на председателя на 

Районен съд гр. Пирдоп. 
 
 

9. ОТНОСНО: Искане за доплащане на фактури от 2014 г. на данък 
добавена стойност на извършени универсални пощенски услуги по договор с 
„МиБМ Експрес“ ООД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо изх. № 11440/05.12.2019 г. на 

административния ръководител на Районен съд гр. Лом. 
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и 

методология“ да изготви проект на писмо до Министерство на финансите. 
3. След получаване на отговор от Министерство на финансите същият 

да бъде внесен за разглеждане от Комисия по правни въпроси, за 
становище. 
 
 

10. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси за 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и такси 

за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет по общини, както 
следва:  

 

ОБЩИНА АДРЕС 
ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА НУЖДИТЕ 

НА  

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Генерал  Тошево ул. "Опълченска" № 1 РС …. 

Смолян бул. "България" № 16 ОС …. 

ОБЩО ТБО: …. 
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11. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 19/02.12.2019 г. от 
заседание на комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС с искане от 
председателя на Окръжен съд гр. Враца за извършване на трансформация на 
една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в една щатна бройка 
за длъжност „управител сгради“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се извърши трансформиране на 1 щ.бр. за 

длъжност „съдебен деловодител-ИО“ в 1 щ.бр. за длъжност „управител 
сгради“ по щата на Окръжен съд гр. Враца, считано от 01.01.2020 г.  
 
 

12. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 19/02.12.2019 г. от 
заседание на комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС с искане от 
председателя на Административен съд гр. Плевен за извършване на 
трансформация на една щатна бройка за длъжност „работник, поддръжка 
сгради“ в една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се извърши трансформиране на 1 щ.бр. за 

длъжност „работник, поддръжка сгради“ в 1 щ.бр. за длъжност „съдебен 
деловодител“ по щата на Административен съд гр. Плевен, считано от 
01.01.2020 г.  
 
 

13. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 19/02.12.2019 г. от 
заседание на комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС с искане от 
председателя на Районен съд гр. Варна за увеличаване щатната численост на 
съда с шест щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат разкрити 4 щ.бр. за длъжността 
„съдебен помощник“ по щата на Районен съд гр. Варна, считано от 01.01.2020 
г. за сметка на предвидените по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ средства за 6 щ.бр. 
за длъжността „служител по сигурността на информацията“. 

2. След произнасяне на Съдийската колегия към Висшия съдебен 
съвет по искането да се уведоми  дирекция „Бюджет и финанси“ за взетото 
решение. 

3. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Съдебна администрация“ към 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
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II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 
пленума на ВСС от 05.12.2019 г.  
 

Разни. 
 
15. ОТНОСНО: Усвояване на гаранция от фирма „КАСТ“ ЕООД. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 05.12.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се усвои гаранция от фирма „КАСТ“ ЕООД, 

преведена на 25.06.2019 г. от Министерство на правосъдието по договор от 
20.12.2016 г., с предмет „Проектиране и строителство на административна 
сграда, находяща се на ул. „Страцин“ № 3, за нуждите на Окръжна 
прокуратура, Окръжна следствена служба и Районна прокуратура гр. Добрич“, 
в размер на 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева) в полза на Висшия съдебен 
съвет и преведе по единната сметка.  
 
 

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

 
16. ОТНОСНО: Надграждане на Административна информационна 

система за управление на документооборота (АИСУД) с модул за интеграция 
със Системата за електронен документооборот на Държавна агенция 
„Електронно управление“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършено надграждане на внедрената 

във ВСС административна информационна система за управление на 
документооборота с модул за интеграция със Системата за електронен 
документооборот на Държавна агенция „Електронно управление“ с оглед 
реализиране на автоматизиран електронен документооборот. 

2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с 
„АБАТИ“ АД договор за надграждане на внедрената във ВСС административна 
информационна система за управление на документооборота с модул за 
интеграция със Системата за електронен документооборот на Държавна 
агенция „Електронно управление“, на стойност .... без ДДС. 

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
17. ОТНОСНО: Абонамент на Висшия съдебен съвет за периодични и 

специализирани печатни и електронни издания през 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до …. с ДДС за 

Абонамент на Висшия съдебен съвет за периодични и специализирани 
печатни и електронни издания през 2020 г. 
 
 

19. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Административен 
съд гр. Варна за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на Областна 
дирекция на МВР – Варна. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост, Административен съд гр. Варна да предостави 
безвъзмездно за управление компютърна техника по приложен опис на 
Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна дирекция на 
МВР – Варна. 
 
 

20. ОТНОСНО: Писмо от Районна прокуратура гр. Благоевград във 
връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 
52/11.12.2019 г., т. 21. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Поставеният въпрос е от компетентността на Прокуратура на 

Република България, в качеството на второстепенен разпоредител по 
бюджета на съдебната власт. 

2. Препраща писмо с вх. № ВСС – 15287/16.12.2019 г. от Районна 
прокуратура гр. Благоевград на главния прокурор на Република България, на 
разпореждане. 

3. Изпраща решението на Прокурорската колегия на ВСС, за 
сведение. 

 
 
21. 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 23.01.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
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1. Надграждане на Административна информационна система за 
управление на документооборота (АИСУД) с модул за интеграция със 
Системата за електронен документооборот на Държавна агенция „Електронно 
управление“. 

 
2. Предложение на председателя на Административен съд гр. Варна 

за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на Областна дирекция на 
МВР – Варна. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 

ЧЛЕНОВЕ:  /П/ БОРЯНА ДИМИТРОВА 
 

     
/П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА 

 
 

/П СЕВДАЛИН МАВРОВ 
 
 
 
 
 
 


