
 
 

П Р О Т О К О Л   № 4 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 5 февруари 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА Т: Гергана Мутафова и Георги Кузманов 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел 
„Бюджетно финансиране”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител и Мария Ламбрева – и.д. началник 
отдел „ОП“. 

  
 

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

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

на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 

съдебната власт за 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 514 631 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 514 631 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

2. ОТНОСНО: Решение на Министерския съвет № 64/31.01.2020 г. за 
бюджетната процедура за 2021 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение Решение на Министерския съвет № 

64/31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. 
2. Във връзка с изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза за 

периода 2021 - 2023 в срок до 14 февруари 2020 г., да се предостави 
информация на дирекция „Бюджет и финанси“, както следва: 

2.1. Директорите на дирекции в АВСС да предоставят обосновани и 
остойностени предложения за нови дейности за периода 2021 - 2023 г., които 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr4-t1-pril1.pdf


нямат характер на постоянни и текущи разходи и досега не са предвиждани в 
бюджета на ВСС.  

2.2. Дирекция „Управление на собствеността“ да предостави 
информация относно необходимите средства за капиталови разходи за 
периода 2021 - 2023 г. 

2.3. Постоянните комисии на ВСС да предоставят обосновани и 
остойностени предложения за нови дейности и/или нови щатни бройки за 
периода 2021 - 2023 г., които до сега не са предвиждани по бюджета на ВСС, 
както и информация за броя на младшите магистрати по чл. 179 от ЗСВ за 
същия период.  
 
 

3. ОТНОСНО: Правила за предварително съгласуване на разходите на 
административните органи в областта на електронното управление и за 
използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките 
на бюджетния процес, актуализирани и утвърдени на 27.11.2019 г., съгласно 
изискванията на чл. 7г, ал. 2 на Закона за електронно управление. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Уведомява Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“, че по бюджета на Висш съдебен съвет за 2020 г. 
е утвърдена сума в размер на ... по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 
обезпечаване на дейностите свързани с електронното управление и 
информационните и комуникационни технологии. Средствата от наличности от 
предходни години за възлагане и осъществяване на обществена поръчка с 
предмет „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и 
съдилищата“ са в размер на …. 

2. Предлага на Комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ да определи съдебен служител от дирекция 
„Информационни технологии и съдебна статистика“, който да извършва 
функциите по изпълнението разпоредбите от Правилата за предварително 
съгласуване на разходите на административните органи в областта на 
електронното управление и за използваните от тях информационни и 
комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес на Държавната 
агенция за електронно управление.   

 
 

4. ОТНОСНО: Създаване на работна група за определяне начина на 
формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните 
служители в съдебната система. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
СФОРМИРА работна група за определяне начина на формиране на 

трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители в 
съдебната система в състав: 

- Боян Магдалинчев 
- Боряна Димитрова 
- Георги Кузманов 
- Гергана Мутафова 
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- Калина Чапкънова 
- Севдалин Мавров 
- Даниела Марчева 
- Пламен Найденов 
- Цветинка Пашкунова 
Да се отправи молба до Министерство на финансите и Министерство 

на труда и социалната политика за определяне на експерти от техните 
ведомства за консултиране и подпомагане работата на работната група в тази 
насока.  
      
 

5. ОТНОСНО: Становище на съдиите от Районен съд гр. Добрич по 
проекта на решение за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за определяне 
на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 
следователи. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение становището на съдиите от Районен съд гр. 

Добрич по проекта на решение за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за 
определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, 
прокурори и следователи. 

Становището да се предостави на работната група за определяне 
начина на формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и 
съдебните служители. 

 
 

6. ОТНОСНО: Доклад и попълнен въпросник за дейността на звеното 
за вътрешен одит в Прокуратурата на Република България за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема за сведение Доклада и попълнения въпросник за дейността 

на звеното за вътрешен одит в Прокуратурата на Република България за 2019 
г., на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

2. Предоставя Доклада и попълнения въпросник за дейността на 
звеното за вътрешен одит в Прокуратурата на Република България за 2019 г.  
на Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” и му възлага да 
изготви обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата 
на съдебната власт за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. Предоставената 
информация да се включи в доклада на Висшия съдебен съвет по чл. 20, ал. 3 
от ЗФУКПС. 

 
 

7. ОТНОСНО: Съгласуване на лимит на разходите за представителни 
цели на Прокуратура на Република България през 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 



СЪГЛАСУВА за Прокуратура на Република България лимит на 
представителните разходи както следва: ... за главния прокурор, по ... лимит за 
представителни разходи за заместниците на главния прокурор, директора на 
Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по 
разследването и ... лимит за представителни разходи на директора на Бюрото 
по защита при главния прокурор. 

Средствата са в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на 
Република България за 2020 г. 

 
 

8. 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 движими вещи – 
стопански инвентар по приложените списъци. 

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, движимите вещи – стопански инвентар, 
да бъдат предложени на други юридически лица на бюджетна издръжка. 

 
 

9. ОТНОСНО: Предложение на и.ф. административен ръководител на 
Военен съд гр. Пловдив 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 активи по 
приложения списък, числящи се на Военен съд гр. Пловдив. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Военен съд гр. Пловдив. 
3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания от органите на 

съдебната власт в едномесечен срок, активите да бъдат предложени на други 
юридически лица на бюджетна издръжка. 

 
 

10. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар на Прокуратура на 
Република България за увеличаване на ползваните терминални устройства 
ПОС с 1 /един/ брой. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Република България да увеличи 
с един брой ползваните терминални устройства ПОС, за нуждите на УБ 
„Боровец“. 

2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят Райфайзенбанк 
(България) ЕАД, във връзка с искането на Прокуратура на Република България 
за увеличаване ползваните терминални устройства ПОС, за нуждите на УБ 
„Боровец“, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 год. 

 
 

11. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 
Окръжен съд гр. Кюстендил за промяна на лихвените условия от обслужващата 
банка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

гр. Кюстендил за договорения нов преференциален годишен лихвен процент с 
обслужващата банка. 

 
 

12. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1 от заседанието на 
Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската 
колегия на ВСС, проведено на 22 януари 2020 г. с предложение във връзка с 
решение по т. 2 от протокол № 23/16.10.2019 г. на КСКНСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОТЛАГА разглеждането на направеното предложение за увеличаване 

щатната численост на Софийски районен съд с 25 щ.бр. „съдебен помощник“ за 
след 30 юни 2020 г. 

Мотиви: 
От приложената справка е видно, че необходимите средства за 

назначаването и обезпечаването на 25 щ.бр. е в размер на …. В доклада към 
решението на Пленума на ВСС за утвърждаване на бюджета на съдебната 
власт за 2020 г. е уточнено, че за текущата година са осигурени средства 
за работни заплати на база заета щатна численост. 

Приетият с чл. 2 от ЗДБРБ за 2020 г. бюджет на съдебната власт е 
утвърден по следните показатели: 

I. Приходи, помощи и дарения        – …. 
II. Разходи           – …. 
III. Бюджетни взаимоотношения /трансфери/      - …. 
IV. Бюджетно салдо (I – II + III)       –           …. 
Разходната част по бюджета на съдебната власт се покрива от 

средствата от собствени приходи и трансфери /субсидия/ от централния 
бюджет. 

 
 

13. ОТНОСНО: Решение на КСКНСС към СК на ВСС по протокол № 
1/22.01.2020 г., т. 2 във връзка с предложение от административния 



ръководител на Софийски градски съд относно определяне на допълнително 
възнаграждение на съдиите от СГС на основание чл. 233, ал. 6 от ЗСВ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА разглеждането на искането на Комисия „Съдебна карта, 

натовареност и съдебна статистика“ до предоставянето на статистическата 
информация относно натовареността за 2019 г. 

 
 

14. ОТНОСНО: Решение на КСКНСС към СК на ВСС по протокол № 
1/22.01.2020 г., т. 3 във връзка с искане за увеличаване на щатната численост и 
определяне на допълнително възнаграждение на основание чл. 233, ал. 6 от 
ЗСВ от съдиите в Районен съд гр. Варна, ГО. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА разглеждането на искането на Комисия „Съдебна карта, 
натовареност и съдебна статистика“ до предоставянето на статистическата 
информация относно натовареността за 2019 г. 

 
 

15. ОТНОСНО: Доклад от Николай Найденов - и.д. главен секретар на 
ВСС относно промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията на 
Висшия съдебен съвет и решение на комисия „Съдебна администрация“ към ПК 
на ВСС по протокол № 18/29.10.2019 г., т. 4. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение доклада от Николай Найденов - и.д. главен 
секретар на ВСС. 

 
 
16. ОТНОСНО: Претенция за изплащане на застрахователно 

обезщетение по групова застраховка „Злополука и заболяване“, сключена по 
договор № ВСС – 14770/06.11.2017 г. между ВСС и „Дженерали Застраховане“ 
АД. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Възлага на дирекция „Правна“, отдел „Правно обслужване и 

нормативна дейност“ да изготви писмо до г-жа …, съдържащо изразеното в 
доклада на отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“  становище и 
препоръки. 

2. Възлага на дирекция „Правна“, отдел „Правно обслужване и 
нормативна дейност“ да изготви писмо до „Дженерали Застраховане“ АД, 
съдържащо становище относно прилагането на общите и специалните условия 
по сключения застрахователен договор във връзка с постановяваните от 
застрахователя откази за изплащане на застрахователни обезщетения. 
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17. ОТНОСНО: Подлежащо на изплащане обезщетение по Закона за 

отговорността на държавата и общините за вреди. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изплатена сумата …. на .. по решение № 

415/17.06.2019 г. на Административен съд гр. Хасково и решение № 
370/15.01.2020 г. на Върховен административен съд. 

 
 

18. ОТНОСНО: Становище на комисия „Бюджет и финанси“ във връзка 
с решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС по протокол № 
1/29.01.2020 г., т. 5 за даване на съгласие на председателя на Районен съд гр. 
Своге за сключване на граждански договор с външен изпълнител за почистване 
на помещенията в сградата на Съдебна палата – Своге. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Не възразява председателя на Районен съд гр. Своге да сключи 

граждански договор с външен изпълнител за почистване на работните 
помещения на Съдебна палата – Своге по време на ползване на полагаем 
отпуск на съдебния служител на длъжност „чистач“ в случай, че разхода се 
извърши в рамките на утвърдения бюджет за 2020 г. 

2. Изпраща решението по т. 1 на комисия „Съдебна администрация“ 
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

 
 

19. ОТНОСНО: Осигуряване на средства за охрана на имот – публична 
държавна собственост, находящ се в гр. Банкя, район „Банкя“, община 
Столична, ул. „Стефан Стамболов“ № 4. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на еднократен разход в размер на 

…. без ДДС или …. с ДДС за осъществяване на физическа охрана от „МИЛ ПРО 
ГРУП“ ООД на имот – публична държавна собственост, намиращ се в област 
София, община Столична, град Банкя, район „Банкя“, ул. „Стефан Стамболов“ 
№ 4, безвъзмездно предоставен за управление на ВСС до предаването му за 
ползване на НИП, като разходът бъде отчетен по надлежния ред. 
 

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 2020 г. 
 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 21.11.2019 г., издаден от Софийски окръжен съд. 



 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Софийски 

градски съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
21.11.2019 г., издаден от Софийски окръжен съд. 

Средствата в размер на ... са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане 
по изпълнителен лист от 23.12.2019 г., издаден от Софийски градски съд. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Софийски 

окръжен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
23.12.2019 г., издаден от Софийски градски съд. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане 
по изпълнителен лист от 09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен 

съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане 
по изпълнителен лист от 09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен 
съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на присъдена 
държавна такса. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен 

съд гр. Сливен по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ 
в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдена 
държавна такса. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

26. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-
00 „Придобиване на ДМА“ с размера на неусвоените средства през 2019 г. 
предназначени за закупуване на компютърна техника. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

по § 52-00 „Придобиване на ДМА“за 2020 г. с …. – неусвоена част от 
предвидените средства за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите 
на ВСС и съдилищата през 2019 г. 

Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от 
предходни години по бюджета на съдебната власт.  

 
 

27. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Административен съд София-
град за 2020 г. с цел осигуряване на средства за подмяна на вътрешни щори, 7 
броя климатизатори и доставка на 1 бр. нов климатизатор. 

Извлечение от протокол № 2/22.01.2020 г. от заседание на КУС. 
 

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 Административен съд София – град за 2020 г., с цел осигуряване на 
средства за подмяна на 7 броя климатизатори, както следва: 



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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд София – град с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен 
съд София – град за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., в т.ч. …. за подмяна на 
щори и …. за доставка и монтаж на 1 брой климатизатор. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

28. ОТНОСНО: Финансово обезпечаване на одобрени от комисия 
„Управление на собствеността“ текущи ремонти и други. 

Извлечение от протокол № 2/22.01.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до …. за 

текущ ремонт на сградата на ВСС,  находяща се в гр. София,  ул. „Г.С Раковски“ 
№ 185  за сметка на утвърдения бюджет на ВСС. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена вътрешнокомпенсирана 
промяна по бюджета на ВСС за 2020 г. с цел осигуряване на средства за текущ 
ремонт на сградата на ВСС,  находяща се в гр. София,  ул. „Г.С Раковски“ № 
185, както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт“ с  …. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …. 
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2020 г. на Висш 

съдебен съвет и органи на съдебната власт, както следва: 
3.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Висш съдебен 

съвет с …. 
3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Бургас с …. за 

ремонт и оборудване на архивно помещение. 
3.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сливен с …. 

за подмяна на дограма на 4 броя прозорци – стаи № 110 и № 111. 
3.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр.  

Сливен с …. за ремонт на външно стълбище – подмяна на подова настилка, 
ремонт на две сервизни помещения, деловодство, офис на 2-ри етаж и 
доставка и монтаж на 4 бр. автоматични гаражни врати. 

3.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка на Окръжен съд гр. Ямбол с …. за 
ремонт на кабинети 202, 203, 212, зала № 7, централно стълбище и 
надграждане на пожароизвестителна система. 

3.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Варна с …. за преустройство на помещение на 2-ри етаж и доставка и монтаж 
на противоударно фолио.  

3.7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с     
…. за изработване на интериорен проект във връзка с постигане на качествена 
акустична среда в зала. 

Забележка: 
Препоръчва на административния ръководител на Апелативен съд 

гр. Варна да поднови искането за осигуряване на средства за обзавеждане на 
съдебна зала след вземането на решение от Пленума на ВСС за осигуряване 
на средства за текущ ремонт на залата. Към настоящия момент комисия 
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„Управление на собствеността“ не е изразила становище за увеличение на 
бюджета на съда за текущ ремонт на съдебната зала. При подновяване на 
искането за осигуряване на финансови средства за обзавеждане на съдебна 
зала да се има предвид решение по т.12 от протокол № 17/18.06.2019 г. на 
ВСС. 

3.8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Варна със …. 
за ремонт на коридори 6-ти и 7-ми етаж, шпакловка, боядисване, подмяна на 
осветителни тела и интериорни врати, за ремонт на мазилка на задна фасадна 
стена на гаражи, подмяна на 64 бр. шкафове в работни помещения на 5-ти и 6-
ти етаж, проектиране на евакуационно осветление, смяна на табели,  подмяна 
на осветление - 172 бр., подмяна на метална врата на втори авариен изход, за 
подмяна на подово покритие на три зали, шпакловане и боядисване, и за  
шпакловъчно бояджийски работи на 5-ти и 6-ти етаж. 

Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в частта 
за  осигуряване на средства в размер на …. за преустройство в архивно 
помещение за конкретно предложение.  

Забележка: 
Сумата в размер на …. е включена в общия размер на средствата, 

които следва да бъдат осигурени на органите на съдебната власт за 
текущи ремонти, но в Приложение № 2 в забележка е отбелязано, че се 
отлага разглеждането до предоставяне на оферти с оглед спазване на 
Правилата. 

 3.9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Добрич с …. 
за ремонт на котелно помещение. 

3.10. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Добрич с      
…. за доставка на стелажи за архивно помещение. 

3.11. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Исперих с …. 
за ремонт на малка съдебна зала. 

3.12. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кубрат със 
…. за ремонт на помещение за малък архив. 

3.13. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Омуртаг с …. 
за подмяна на подови покрития, шпакловане и боядисване на стени и тавани, 
ремонт на санитарен възел. 

Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в частта 
за осигуряване на средства в размер на …. за подмяна на  8 бр. прозорци и 2 
бр. врати и 1 бр. врата с витрина за конкретно предложение.  

Забележка: 
Сумата в размер на …. е включена в общия размер на средствата, 

които следва да бъдат осигурени на органите на съдебната власт  за 
текущи ремонти, но в Приложение № 2 в забележка е отбелязано, че се 
отлага разглеждането до предоставяне на съгласие от Община Омуртаг. 

3.14. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Провадия с 
…. за ремонт на сервизно помещение. 

3.15. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр.  
Разград с …. с цел осигуряване на средства за противоударно фолио. 

3.16. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Търговище с 
…. за ремонт на 5 кабинета на 1-ви етаж и 15 кабинета, коридор и фоайе на 4-
ти етаж и 22 бр. осветителни тела на двата етажа. 

3.17. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово с 
…. за подмяна на 28 броя врати. 



3.18. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Габрово с …. 
за ремонтни работи в кабинети на магистрати и канцеларии - боя, подови 
настилки, врати на първи етаж и др. 

3.19.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Горна 
Оряховица със …. за подмяна на врати – 15 броя МДФ и 5 бр. алуминиеви, 
вътрешен ремонт на 6 бр. съдебни зали, фоайета на 1-ви, 2-ри и 3-ти етаж, 
частична подмяна на осветителни тела, за дворно фасадно осветление,  за 
доставка на 2 бр. видеорекордера и смяна на дървена врата с  огнеустойчива. 

3.20.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Русе с …. за подмяна на осветителни тела и доизграждане на система за 
видеонаблюдение. 

3.21.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Трявна с …. 
за ремонтни работи за боядисване на фоайета, коридори и стълбища. 

3.22.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ардино с …. 
за ремонт на два санитарни възела, стълбище и котелно помещение. 

3.23.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девин с …. 
за ремонтни работи в приземно помещение и стълбище – хидроизолация, 
шпакловка, боядисване. 

3.24.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с 
…. за демонтаж, доставка и монтаж на 11 бр. врати. 

3.25.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пловдив с 
…. за ремонт на антре, стая архив, стаи 108, 110, 111, 115, 120, 122 – подмяна 
на подови настилки и бояджийски работи. 

3.26.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Пловдив 
със …. за ремонтни работи в канцеларии и WC, шпакловка и боядисване на 
1461 кв.м, подмяна на паркет на 700 кв.м, подмяна на дограма – 2 бр. врати, 
подмяна на осветителни тела – 162 броя. 

3.27.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свиленград 
с …. за ремонт на 3 помещения на трети етаж, 1 помещение на партер и 
освободен офис, който е отдаван под наем, и  доставка и монтаж на 
видеонаблюдение, паник бутон, окабеляване. 

3.28.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр.  
Стара Загора с …. за ремонт на охладителна и вентилационна система, за 
цялостно боядисване на 30 бр. помещения, 5 бр. зали, 2 бр. коридори, фоайе и 
предверие, за доставка и монтаж на покрив над чилър. 

3.29.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Гоце Делчев 
със …. за текущ ремонт на 2 бр. сервизни помещения в западно крило и 1 бр. в 
източно крило – стени, тавани, ВиК инсталация, и за текущ ремонт на 
електроинсталация на сградата. 

3.30.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кюстендил с 
…. за ремонт на коридор на 4-ти етаж – стенни покрития, окачен таван и 
доставка и монтаж на интериорни врати. 

3.31.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Монтана с 
…. за ремонт на партерен етаж – латекс по таваните и минерална мазилка по 
стените. 

3.32.  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Монтана с 
…. за ремонт на зали № 1, 2 и 6 бр. кабинети, ремонт на стени, циклене и 
лакиране на паркет – 292 кв.м, доставка на ламиниран паркет – 76 кв.м , за 
система за видеонаблюдение и запис на коридорите и 4 бр. камери за 
разширение на съществуващата мрежа. 

3.33. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд 
София-град с …. за текущ ремонт на архивни помещения, саниране на 
хоризонтална канализация. 
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3.34. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Софийски районен съд с …. 
за разширение на системата за сигурност. 

4. В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за  
текущи ремонти, архивно и друго обзавеждане, както и за други цели, на 
органите на съдебната власт по предходната точка, административните 
ръководители следва да предприемат действия за извършване на 
вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на съответния съд между § 10-00 
„Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с размера на цената на активите, 
чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им 
счетоводно отчитане. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Районен съд 
гр. Девня, за подновяване на искането за осигуряване на финансов ресурс, 
след изпълнението на решение по т. 37 от протокол № 30/12.12.2019 г. на 
Пленума на ВСС. 

Забележка:  
Съгласно решение по т. 37 от протокол № 30/12.12.2019 г. на 

Пленума на ВСС е дадено съгласие да бъде прекратен действащия договор 
за наем между ВСС и Уникредит Булбанк за нуждите на Районен съд гр.  
Девня и да бъде сключен нов договор.  

Чрез новия договор ще бъдат договорени условия свързани с 
прихващането/възстановяването на част от сумите за ремонт от 
дължимите наеми. 

Към 27.01.2020 г. не е прекратен стария договор и не е подписан нов 
договор. 

2. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Окръжен съд 
гр. Шумен за конкретно предложение 

Забележка: 
Сумата в размер на …. е включена в общия размер на средствата, 

които следва да бъдат осигурени на органите на съдебната власт за 
текущи ремонти, но в Приложение № 2 в забележка е отбелязано, че се 
отлага разглеждането до  предоставяне на оферти. 

3. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Окръжен съд 
гр. Велико Търново за конкретно предложение.  

Забележка: 
Сумата в размер на …. е включена в общия размер на средствата, 

които следва да бъдат осигурени на органите на съдебната власт за 
текущи ремонти, но в Приложение № 2 в забележка е отбелязано, че се 
отлага разглеждането до  предоставяне на оферти др. документи. 

4. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Окръжен съд 
гр. Русе за конкретно предложение.  

Забележка: 
Сумата в размер на …. е включена в общия размер на средствата, 

които следва да бъдат осигурени на органите на съдебната власт за 
текущи ремонти, но в Приложение № 2 в забележка е отбелязано,  че се 



следва да се извърши „изясняване“ на определени действия свързани с 
извършването на ремонта. 

5. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Районен съд 
гр. Свищов за предоставяне на подробна и конкретна информация за вида на 
ремонтните дейности, броя на помещенията на които ще се подменя дограмата 
и в какво се изразява изготвянето на спецификация, надзор и заснемане.  

6. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Районен съд 
гр. Велинград за предоставяне на подробна и конкретна информация за вида и 
обема на ремонтните дейности, броя на подлежащите на ремонт канцеларии и 
друга относима информация за необходимостта от текущия ремонт. 

7. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Районен съд 
гр. Казанлък за предоставяне на подробна и конкретна информация за вида и 
обема на ремонтните дейности, броя на подлежащите на ремонт канцеларии и 
друга относима информация за необходимостта от текущия ремонт. 

8. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Районен съд 
гр. Пазарджик за предоставяне на подробна и конкретна информация за вида и 
обема на ремонтните дейности, броя на помещенията в които ще се 
осъществяват. 

9. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на 
Административен съд гр. Пазарджик за предоставяне на подробна и конкретна 
информация за вида и обема на ремонтните дейности в посочените помещения.  

10. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Окръжен съд 
гр. Стара Загора за предоставяне на подробна и конкретна информация за вида 
и обема на ремонтните дейности, броя на подлежащите на ремонт помещения, 
както и за броя на подлежащите на подмяна врати и стойността им.  

11. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Районен съд гр. 
Стара Загора за предоставяне на подробна и конкретна информация за вида и 
обема на ремонтните дейности, броя на подлежащите на ремонт помещения, 
както и за броя на подлежащите на подмяна врати и стойността им. 

12. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Районен съд гр. 
Ботевград за предоставяне на подробна и конкретна информация за вида и 
обема на ремонтните дейности и друга относима информация за 
необходимостта им. 

13. Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 
частта за осигуряване на средства в размер на …. за нуждите на Районен съд гр. 
Петрич за предоставяне на допълнителна  информация относно гаранционния 
срок на чилърите и в какво се изразява ремонта им. 

14. Препоръчва на комисия „Управление на собствеността“ при 
изготвяне на предложения за осигуряване на допълнителни средства по 
бюджетите на органи на съдебната власт да се съобразяват с решение по т. 24 
от протокол № 42/09.10.2019 г. на КБФ и да представят информация за 
допълнително осигурените в годините назад средства на съответния ОСВ за 
текущи ремонти, обзавеждане и други свързани. 

 15. Препоръчва на административния ръководител на 
Административен съд гр. Русе разхода в размер на …. за сключване на договор 
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за абонамент и поддръжка на видеонаблюдение и СОТ да се извърши в 
рамките на утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 

16. Отлага разглеждането на искането на Окръжен съд гр. Габрово в 
частта за осигуряване на средства за обзавеждане на две съдебни зали до 
представяне на оферти, които да са съобразени с утвърдените пределни цени 
по т. 12.4 от протокол № 17/18.07.2019 г. на пленума на ВСС.  

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
звукозаписни системи. 

Извлечение от протокол № 1/23.01.2020 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. Ямбол за 2020 г. с …. за закупуване на 4 броя звукозаписни 
системи, както следва: 

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

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

 
30. 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: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Монтана за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой климатична система AUX, модел ASW-H12B4/FHR3/12 
000BTU/ за съдийски кабинет, 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. 
Монтана с … 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Бургас 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 
Апелативен съд гр. Бургас за 2020 г. със …., 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 
със …. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен съд гр. 
Бургас със …. 
 

Разни. 
 
32. ОТНОСНО: Отчет за извършените административни разходи от 

Бюрото по защита за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., на основание чл. 
14, ал. 7 от ЗЗЛВНП, изпратен чрез писмо от Прокуратура на Република 
България с вх. № ВСС – 1080/28.01.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ОДОБРЯВА отчет за извършените административни разходи по 

приложение на специалната защита от Бюрото по защита за периода от 
01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за защита на 
лица, застрашени във връзка с наказателно производство. 
 
 

33. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните 
командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите 
на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния 
прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието 
за IV - то тримесечие на 2019 г.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия 

съдебен съвет за IV - то тримесечие на 2019 г.  
2. Одобрява разходите за командировки на председателя на 

Върховния административен съд за IV - то тримесечие на 2019 г.  
3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния 

касационен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния 
институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за 
командировки за IV - то тримесечие на 2019 г.  

4. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия 
съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по 
европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани 
средства за командировки за IV - то тримесечие на 2019 г.  

 
 

34. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с 
предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС“.  
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и проведе обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни 
преводи за нуждите на ВСС“ чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 
186 и следващи от ЗОП на стойност до …. без ДДС, както и да възложи същата, 
като подпише договор с избрания изпълнител. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за обзавеждане на 
две съдебни зали. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2020 г. на 

Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ със …. за закупуване на 
обзавеждане на две съдебни зали /зала № 8 и зала № 10/. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
 
 

36. ОТНОСНО: Предложение от г-н Севдалин Мавров – член на ВСС за 
сключване на граждански договор за оказване на експертна помощ във връзка с 
медийния образ на ВСС и изпълнение на Комуникационната политика. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ и.д. главен секретар на ВСС да сключи граждански 
договор с предмет оказване на експертна помощ във връзка с развиване на 
двустранния модел на комуникация с медиите, на стойност …, за срок от един 
месец, съгласно приложения проект на договор. 
 
 

37. ОТНОСНО: Упълномощаване на Васил Руменов Пеловски – 
временно и.д. главен секретар на ВСС, с право на първи подпис на приходните 
и разходните касови документи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ОТМЕНЯ решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 16/15.07.2019 г., т. 3.2. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА Васил Пеловски – временно и.д. главен секретар 

на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходните касови 



документи в администрацията на ВСС, считано от датата на встъпване в 
длъжност „и.д. главен секретар на ВСС“ до назначаване на главен секретар по 
законоустановения ред. 
 
 

38. 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 13.02.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
1.1. Искане от административния ръководител на Софийски градски 

съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 21.11.2019 г., издаден от Софийски окръжен съд. 

1.2. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен 
съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 23.12.2019 г., издаден от Софийски градски съд. 

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Сливен за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд. 

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Сливен за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд. 

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Сливен за осигуряване на средства за изплащане на присъдена държавна 
такса. 

1.6. Корекция по бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 
„Придобиване на ДМА“ с размера на неусвоените средства през 2019 г. 
предназначени за закупуване на компютърна техника. 

1.7. Корекция по бюджета на Административен съд София-град за 2020 
г. с цел осигуряване на средства за подмяна на вътрешни щори, 7 броя 
климатизатори и доставка на 1 бр. нов климатизатор. 

1.8. Финансово обезпечаване на одобрени от комисия „Управление на 
собствеността“ текущи ремонти и други. 

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя звукозаписни 
системи. 

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

1.11. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. 
Бургас за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

1.12. Искане от административния ръководител на Специализиран 
наказателен съд за осигуряване на средства за обзавеждане на две съдебни 
зали. 
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2. Разни. 
 
2.1. Отчет за извършените административни разходи от Бюрото по 

защита за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., на основание чл. 14, ал. 7 
от ЗЗЛВНП, изпратен чрез писмо от Прокуратура на Република България с вх. 
№ ВСС – 1080/28.01.2020 г. 

2.2. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни 
пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на 
Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за IV - то 
тримесечие на 2019 г.  

2.3. Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС“.  

2.4. Упълномощаване на Васил Руменов Пеловски – временно и.д. 
главен секретар на ВСС, с право на първи подпис на приходните и разходните 
касови документи. 

2.5. Създаване на работна група за определяне начина на формиране 
на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители в 
съдебната система. 
 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 

 


