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П Р О Т О К О Л   № 6 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 18 февруари 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА : Георги Кузманов 
 
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“. 
 
 

1. ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за касово изпълнение на 
бюджета на съдебната власт за 2019 г., съгласно чл. 366, ал. 1 от ЗСВ. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 20.02.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА консолидирания годишен финансов отчет на съдебната 

власт, който включва баланс, отчет за приходите и разходите, отчета за касово 
изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките 
за чужди средства към 31.12.2019 г., обяснителна записка и приложенията към 
нея. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия 
съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише и 
представи на Министерство на финансите отчет за изпълнението на бюджета 
на съдебната власт, съгласно чл. 366, ал. 1 от ЗСВ. 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 30.01.2020 г.  

 
2. 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 : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 
съдебната власт за 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 50 504 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 50 504 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

3. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета 
на органите на съдебната власт за 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
В изпълнение на изискванията на чл. 35 от ПМС № 381 от 30.12.2019 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с  
590 020 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 100 852 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 489 168 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. по 

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 590 020 лв., 
съгласно Приложение № 1. 

 
 

4. ОТНОСНО: Предложение от г-н Йордан Стоев – член на ВСС и 
ръководител на проект, упълномощен с Решение на Пленума на ВСС по т. 18 
от Протокол № 6/01.03.2018 г. относно начислена неустойка за забава в 
изпълнението на всички дейности по договор № ВСС – 14505/30.11.2018 г., 
сключен между „Агенция Стратегма“ ООД и ВСС, за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: „Консултантски услуги за въвеждане на мерки за 
повишаване на независимостта на съдебната власт“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОДОБРЯВА удържането на остатъка от начислената неустойка за 

забава по всички дейности по договор № ВСС – 14505/30.11.2018 г. в размер на 
.. от остатъка от внесената от „Агенция Стратегма“ ООД гаранция за 
изпълнение на договора в размер на .. 

 
 
5. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение по 

т. 32 от протокол № 4/05.02.2020 г. на Прокурорска колегия на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr6-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr6-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr6-t3-pril1.pdf
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Предлага на Прокурорска колегия на ВСС да приеме следното 
решение: 

На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността 
на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, ДОПУСКА поправка на 
очевидна фактическа грешка в решение по т. 32 от протокол № 4/05.02.2020 г. 
на Прокурорска колегия на ВСС, като в Класификатора на длъжностите в 
администрацията на Прокуратура на Република България на основание чл. 341, 
ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.01.2020 г., на ред 36 числото .. да се чете …. 

 
 

6. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на отбраната на Република 
България вх. № ВСС - 1638/10.02.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

В изпълнение на чл. 9, ал. 5, т. 1 от ПМС № 31/2019 г. Прокуратурата 
на Република България да представи заявката си за финансиране с бюджетни 
субсидии от държавния бюджет за изпълнение на военновременните задачи по 
отбраната на страната и на дейностите по отбранително-мобилизационна 
подготовка (ОМП) за 2021 г., както и отчетите за разходваните средства за 2019 
г. във Висшия съдебен съвет.  
 
 

7. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС във връзка със 
захранване на сметката за чужди средства. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ Инспектората към Висшия съдебен съвет да 

възстанови с код 90 по набирателната си сметка сумата в размер на ..., 
представляваща парични гаранции по ЗОП за изпълнение на сключени 
договори от ИВСС, които гаранции са постъпвали по транзитната сметка.  

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
районен съд за одобряване на разход по код 90. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ВРЪЩА преписката във връзка с възстановяването на надвнесена 

сума в размер …. за предоставяне на допълнителна информация, която да е 
относима и доказваща по безспорен начин задължението за възстановяването 
на сумата. 

 
 

9. ОТНОСНО: Запитване от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Кюстендил относно изплащане на обезщетение и разлика в 
работна заплата на съдия Галина Мухтийска. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Съгласно разпоредбите на чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда и във 

връзка с чл. 229 от Закона за съдебната власт, базата за определяне на 
еднократното парично обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ е полученото 
брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е 
възникнало основанието за обезщетение или последното получено месечно 
брутно трудово възнаграждение доколкото друго не е предвидено. 

2. Не е налице възможност за изменение/актуализиране на основната 
месечна заплата на магистрат, чиито акт за заемане на длъжност е прекратен 
преди постановяването на решение по т. 2 от протокол № 2/30.01.2020 г. на 
Пленума на ВСС за утвърждаване на Таблица № 1 на ВСС за определяне на 
максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 
следователи влезли в сила от 01.01.2020 г. 

 
 

10. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
Протокол № 5/12.02.2020 г., т. 7 относно осигуряване на средства за охрана на 
имот – частна държавна собственост, представляващ почивна база „Св. Св. 
Константин и Елена“, гр. Варна. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

осигуряване на средства за охрана на имот - частна държавна собственост, 
представляващ почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна за период 
от един месец. 

 
 

11. ОТНОСНО: Одобряване на разход за неотложен ремонт на 
ведомствено жилище от жилищния фонд на ВСС, находящо се в гр. София, ж.к. 
„Зона Б-18“, бл. 1-2, вх. А, ет. 14, ап. 66. 

Извлечение от протокол № 5/12.02.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход за неотложен ремонт във 

ведомствено жилище от жилищния фонд на ВСС, находящо се в гр. София, ж.к. 
„Зона Б-18“, бл. 1-2, вх. А, ет. 14, ап. 66, като размерът на разхода не следва да 
надвишава …. 

 
 

12. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
Протокол № 4/05.02.2020 г., т. 2 във връзка с искане от председателя на 
Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за текущ ремонт през 2020 г. 
на отоплителната инсталация (подмяна на радиатори) в сградата на ул. 
„Александровска“ № 57, гр. Русе, за сведение. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Решение на комисия „Управление на 

собствеността“ по Протокол № 4/05.02.2020 г., т. 2.   
 

 
13. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 

Протокол № 4/05.02.2020 г., т. 7 във връзка с Решение по т. 11 от Протокол № 
1/15.01.2020 г. на комисия „Бюджет и финанси“, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение Решение на комисия „Управление на 

собствеността“ по Протокол № 4/05.02.2020 г., т. 7.   
 

 
14. 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 приложения списък. 

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. 
 
 

15. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с 
приложено искане от административния ръководител на Районна прокуратура 
гр. Стара Загора за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за 
ограничаване на плащанията в брой. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районна прокуратура гр. Стара Загора да 

премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на 
плащанията в брой с 2 /два/ броя терминални устройства ПОС по транзитната 
сметка, за нуждите на ТО гр. Раднево и ТО гр. Гълъбово. 

 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районна прокуратура гр. Стара Загора, във връзка с искането им за 
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монтиране на две терминални устройства ПОС, при спазване изискванията на 
т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 год. 

 
 
16. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Горна 

Оряховица за промяна на лихвените проценти от обслужващата банка – 
Общинска банка АД.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Поставеният въпрос е от компетентност на административния 

ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица. 
 

 
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. 
 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за авариен и 
неотложен ремонт на асансьорна уредба. 

Извлечение от протокол № 4/05.02.2020 г. от заседание на КУС. 
 

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. по § 10-00 

„Издръжка“ на Административен съд гр. Перник с …., с цел осигуряване на 
средства за авариен и неотложен ремонт на асансьорна уредба със 7 (седем) 
спирки. 

 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и 
периферна техника. 

Извлечение от протокол № 3/12.02.2020 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. Чепеларе за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 1 брой принтер и 1 брой UPS, 
както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с …. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Чепеларе с …. 

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

 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
компютърни конфигурации и 4 бр. ОЕМ лицензи. 

Извлечение от протокол № 3/12.02.2020 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. Благоевград за 2020 г. с …., от които …. – за закупуване на 4 
броя компютърни конфигурации и ... – за закупуване на 4 броя ОЕМ лицензи за 
ОС  Microsoft Windows Pro 10, 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. 
Благоевград с ….. 

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

 
 

20. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
UPS. 

Извлечение от протокол № 3/12.02.2020 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. Котел за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 1 брой UPS, 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. 
Котел с … 

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 
скенер и копирна машина. 

Извлечение от протокол № 3/12.02.2020 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 

Административен съд гр. Шумен за 2020 г. на обща стойност …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер /…./ и 1 брой копирна 
машина Toshiba e-STUDIO 4518A /…./, както следва: 

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

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

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 
брой дисплей, интерфейсен модул и софтуер за управление. 

Извлечение от протокол № 3/12.02.2020 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 

Специализиран наказателен съд за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой дисплей, интерфейсен модул и софтуер за управление, 
както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран 
наказателен съд с …. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Специализиран 
наказателен съд с …. 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 
закупуване на подсистема „Хонорари и граждански договори“ към програмен 
продукт „Аладин“. 

Извлечение от протокол № 3/12.02.2020 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 

Административен съд гр. Благоевград за 2020 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на подсистема „Хонорари и граждански договори“ към програмен 
продукт „Аладин“, 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. Благоевград с .. 
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24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на офис стол за 
обзавеждане на работно място на новоназначен съдия по вписванията. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Чепеларе разхода за закупуване на офис стол за обзавеждане на работно 
място на новоназначен съдия по вписванията да бъде извършен в рамките на 
утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 
 

Разни. 
 
25. ОТНОСНО:  Утвърждаване на бюджета за дейността на учебните и 

почивни бази на Прокуратура на Република България за 2020 г., в рамките на 
общия бюджет. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази на 

Прокуратура на Република България за 2020 г., в рамките на общия бюджет на 
Прокуратура на Република България, съгласно приложението. 

 
 

26. ОТНОСНО: Допълнение на решение по т. 20.2 от протокол № 
3/13.02.2020 г. относно промяна в Таблица № 1 на ВСС на основание чл. 233, 
ал. 2 от Закона за съдебната власт, обн., ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г., в сила от 
11.02.2020 г.  

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 20.02.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Допълва решението си по т. 20.2 от протокол № 3/13.02.2020 г. със 

следния абзац: 
На основание чл. 233, ал. 2 от Закона за съдебната власт, обн., ДВ, бр. 

11 от 07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. в Таблица № 1 на ВСС, раздел III, на 
ред 13 след думите „Председател на Специализиран наказателен съд“ се 
добавя „Председател на Административен съд София-област“ и на ред 14 след 
думите „Зам. председател на Специализиран наказателен съд“ се добавя „Зам. 
председател на Административен съд София-област“. 

 
 

27. ОТНОСНО: Извършен предварителен текущ контрол на 
периодичните отчети във връзка с финансовия одит на Годишния финансов 
отчет на Висш съдебен съвет към 30.09.2019 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение резултати от извършеното предварително 

проучване и текущ контрол на периодичния финансов отчет на Висш съдебен 
съвет към 30.09.2019 г. 

2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“, отдел „Счетоводство и 
методология“ да отстрани констатираните отклонения по т.т. от 1 до 9 на 
раздел Б от резултатите на Сметна палата и да уведоми органите на съдебната 
власт за установените пропуски във финансовия отчет към 30.09.2019 г. 

  
 

28. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита по вид 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“. 
 

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 открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и 
съдилищата“ с прогнозна стойност …. без ДДС, както и да възложи същата, 
като подпише договор с определения изпълнител, или да прекрати 
процедурата. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
29. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт 

за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и 
фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение информацията от Националния статистически 

институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните 
организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2019 
г. 
 

30. ОТНОСНО: Командироване на Борис Динев – съдия в Софийски 
районен съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и 
търговски дела в Република България за участие в среща на лицата за контакт 
на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се 
проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 9-10 март 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирован Борис Константинов  
Динев – съдия в Софийски районен съд и член на НСМГТД, за участие в среща 
на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и 
търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 9-11 
март 2020 г. 

2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на 
организаторите на срещата. 

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

  

31. 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 27.02.2020 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 Административен 

съд гр. Перник за осигуряване на средства за авариен и неотложен ремонт на 
асансьорна уредба. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и 
периферна техника. 

 
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни 
конфигурации и 4 бр. ОЕМ лицензи. 

 
1.4. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 

Котел за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS. 
 
1.5. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на скенер и копирна 
машина. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Специализиран 

наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой дисплей, 
интерфейсен модул и софтуер за управление. 

 
1.7. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на подсистема 
„Хонорари и граждански договори“ към програмен продукт „Аладин“. 
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2. Разни. 
 
2.1. Утвърждаване на бюджета за дейността на учебните и почивни 

бази на Прокуратура на Република България за 2020 г., в рамките на общия 
бюджет. 
 

2.2. Организиране и провеждане на открита по вид процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни 
конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“. 
 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 

 
 
 


