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П Р О Т О К О Л   № 7 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 26 февруари 2020 г. 

 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА ЩИ: 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“. 

При обсъждането на т. 1 присъства Ралица Виденова - началник отдел 
„Финансови разчети и анализи“. 
 

1. ОТНОСНО: Одобряване на разчети по бюджетната прогноза на 
съдебната власт за периода 2021 г. - 2023 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 27.02.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предоставя на комисия „Управление на собствеността“ информация 

за размера и вида на предоставените от органите на съдебната власт искания 
за капиталови разходи по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ и § 52-02 
„Придобиване на сгради“, за сведение и по компетентност. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ОДОБРЯВА разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт 

за периода 2021 - 2023 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на 
Министерски съвет № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. 

2. Одобрените разчети по т. 1 както и приложенията към нея, да се 
изпратят в Министерство на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение 
на Министерски съвет № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 
г. 

3. Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 
2021 - 2023 г. да се предостави на Министъра на правосъдието, за подпомагане 
изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2021 г. 
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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 : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 

съдебната власт за 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 311 285 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 311 285 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  
1 035 604 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 150 251 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 885 353 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 

1 035 604 лв.,  съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 

1 025 980 лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 9 624 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния административен 

съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния 
административен съд за 2020 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 на Върховен административен 

съд за 2020 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази в рамките на 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr7-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr7-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr7-t3-pril1.pdf
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утвърдения бюджет на Върховен административен съд за 2020 г., с цел 
осигуряване на средства за СБКО, както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със 150 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 10 000 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ със 150 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 10 000 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Върховния административен съд за 2020 г., както следва: 
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 

нает по трудови и служебни правоотношения“ с 25 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 25 000 лв. 
 

 
5. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Петър Георгиев Георгиев. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Петър Георгиев Георгиев, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 9 от протокол № 5/12.02.2020 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 2020 г. 

 
 

6. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Румен Емилов Киров – следовател, завеждащ 
специализиран отдел 03 „Стопански“ на Национална следствена служба. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Румен Емилов Киров – следовател, завеждащ специализиран 
отдел 03 „Стопански“ на Национална следствена служба, на основание чл. 303, 
ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 5.1 от протокол № 5/12.02.2020 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 2020 г. 

 



4 

 

 
7. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Снежанка Стоименова Минкова – следовател в 
Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Снежанка Стоименова Минкова – следовател в Национална 
следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 
1 от ЗСВ и решение по т. 7 от протокол № 5/12.02.2020 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 2020 г. 

 
 
8. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Стоил Христов Сотиров – съдия във Върховен 
касационен съд. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен касационен 
съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на Стоил 
Христов Сотиров – съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС 
и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 5 от протокол 
№ 6/18.02.2020 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 2020 г. 

 
 

9. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Димана Николова Йосифова – съдия в Софийски 
градски съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски градски 

съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на Димана 
Николова Йосифова – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 303, ал. 
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3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 9 от протокол № 6/18.02.2020 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 2020 г. 

 
 

10. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Румян Жеков Христов – съдия в Апелативен съд гр. 
Велико Търново. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. 

Велико Търново за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на 
Румян Жеков Христов – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
7.1 от протокол № 6/18.02.2020 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 2020 г. 

 
 

11. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 
по обявения конкурс за преместване в длъжност „следовател“ в Следствения 
отдел в Специализираната прокуратура. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на 

членовете на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в 
длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, 
съгласно приложената справка. 

1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България 
за 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 440 
лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2020 г. по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 1 440 лв. 

1.3. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 360 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет 
за 2020 г., съгласно приложената справка. 

 
 

12. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на Въпросник за 
самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в 
органите на съдебната власт. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. УТВЪРЖДАВА Въпросника за самооценка на системите за 

финансово управление и контрол за 2019 г. в органите на съдебната власт. 
2. Въпросникът да се изпрати на служебните страници до органите на 

съдебната власт за попълване и представяне в срок до 20.03.2020 г. 
3. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира попълването и 

представянето на Въпросника за ВСС и неговата администрация в 
определения срок. 

 
 

13. ОТНОСНО: Писмо от  Националния статистически институт с вх. № 
ВСС-642/13.02.2020 г. относно размера на средната месечна работна заплата 
на наетите по трудово и служебно правоотношение в бюджетните организации 
и фондове управлявани от държавата за четвъртото тримесечие на 2019 г. и 
указания за изплаща на средствата за облекло. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Изплащането на суми за облекло на магистратите и съдебните 

служители за 2020 г. следва да се извърши при спазване на Указанията за 
изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г., решение на Пленума 
на ВСС по т. 3.4 от протокол № 1/23.01.2020 г. и Правилата за определяне и 
изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, 
съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт, 
одобрени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 5/22.02.2018 година. 

Съгласно писмо с вх. № ВСС-642/13.02.2020 г. от Националния 
статистически институт средната месечна работна заплата на наетите по 
трудово и служебно правоотношение в бюджетните организации и фондове 
управлявани от държавата за четвъртото тримесечие на 2019 г. е ………... 

Изплащането на сумите за облекло се извършва в рамките на 
утвърдения бюджет за 2020 г. на съответния орган на съдебната власт. При 
недостиг на средства по § 02-00 „ Други възнаграждения и плащания на 
персонала” за изплащане на суми за облекло, следва да се предложи 
извършване на вътрешнокомпенсирана промяна между § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”. 

Инициирането на платежни нареждания за изплащане на суми за 
облекло по СЕБРА да се извършва с отделно платежно нареждане по код 18 
„Други разходи”, не по-рано от 04.03.2020 г.  

Преди инициирането на платежните нареждания е необходимо да 
бъде изготвена и изпратена, само в електронен вариант, чрез „Служебните 
страници” /”Изпращане на документи”/ За отдел „Бюджетно финансиране” 
справка за сумите за облекло, предстоящи за изплащане. 

 
 

14. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Окръжен съд гр. 
Пловдив относно изплащането на суми за облекло. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 



7 

 

 
Поставеният въпрос е от компетентността на административния 

ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив, при съобразяване с разпоредбите на 
чл. 2, ал. 10 от Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на 
магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни 
служители в органите на съдебната власт. 

 
 
15. ОТНОСНО: Предложение от Галина Николова Иванова – районен 

съдия при Районен съд гр. Нови пазар относно изплащане на транспортни 
разходи на магистрати и съдебни служители. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Отлага вземането на решение за следващо заседание на комисията. 
 

 
16. ОТНОСНО: Заповед № АД-950-05-30/19.02.2020 г. на председателя 

на Народното събрание за определяне на основно месечно възнаграждение на 
народен представител, считано от 1 януари 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното 
събрание за размера на възнагражденията на народните представители и 
приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 януари 2020 г. 

 
 

17. ОТНОСНО: Извлечение от протокол от съвместното заседание на 
комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС и комисия „Съдебна 
администрация“ към ПК на ВСС, проведено на 19.02.2020 г. относно 
предложение от директора на Националния институт на правосъдието за 
определяне числеността на служителите на Националния институт на 
правосъдието.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение решението на комисия „Съдебна администрация“ 

към СК на ВСС и комисия „Съдебна администрация“ към ПК на ВСС от 
проведеното съвместно заседание на 19.02.2020 г. 

 
 

18. ОТНОСНО: Извлечение от протокол от съвместното заседание на 
комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС и комисия „Съдебна 
администрация“ към ПК на ВСС, проведено на 19.02.2020 г. относно 
предложение за изменение на Класификатора на длъжностите в 
администрацията на Прокуратурата на Република България и Класификатора 
на длъжностите в администрацията на съдилищата, предвид ЗИД на ЗСВ, ДВ, 
бр. 11/07.02.2020 г.  
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

СЪГЛАСУВА проектите на Класификатор на длъжностите в 
администрацията на Прокуратурата на Република България и Класификатор на 
длъжностите в администрацията на съдилищата. 

 
 

19. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 6/19.02.2020 г., т. 3 във връзка с имот – частна държавна 
собственост, находящ се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, с отпаднала 
необходимост за ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение решението на комисия „Управление на 
собствеността“ по протокол № 6/19.02.2020 г., т. 3 във връзка с имот – частна 
държавна собственост, находящ се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, с 
отпаднала необходимост за ВСС. 
 
 

20. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Кула 
относно изплащане на възнаграждение за ранг на съдия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Да отпадне забележката в Таблица № 1 за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 
следователи. 

 
 

21. ОТНОСНО: Превеждане на суми по финансови санкции в приход на 
бюджета на Република България. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. УКАЗВА на председателите на окръжните съдилища определени в 

чл. 6, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС като компетентен орган по признаване и 
постановяване изпълнението на решение за конфискация или отнемане и 
решение за налагане на финансови санкции, при доброволно внесени такива 
суми по бюджета на съдебната власт да се превеждат по сметка на ТД на НАП 
и същите да се уведомят за преведената от съда сума. 

2. ПРЕПРАЩА преписка изх. № 1704/30.01.2020 г. на Окръжен съд гр. 
Пловдив на ЦУ на НАП, по компетентност. 
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22. ОТНОСНО: Постъпило в Централно управление на НАП писмо 
свързано с изплащане на възнаграждения на вещи лица. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПРАЩА писмо с изх. № 94-1-53/10.02.2020 г. от Централно 
управление на НАП по компетентност на Комисия по правни въпроси към 
Пленума на ВСС, във връзка с прилагането на Наредбата за вписването, 
квалификацията и възнагражденията на вещите лица. 

 
 

23. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Габрово във 
връзка с безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № 
ЕВ 0066 АМ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Комисия „Бюджет и финанси“ ще се произнесе по предложението на 
председателя на Районен съд гр. Габрово след комплектоване на преписката с 
искане от друг орган на съдебната власт или друга организация на бюджетна 
издръжка. 

 
 

24. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 
Районен съд гр. Добрич за промяна на лихвените условия от обслужващата 
банка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен съд 
гр. Добрич за променените лихвени условия от обслужващата банка на съда. 

 
 

25. ОТНОСНО: Покана за участие в третата среща по Проект 2 на 
Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на 
правосъдието“, която ще се проведе в гр. Будапеща, Унгария, в периода 23-24 
март 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Гергана Мутафова – 

член на Висшия съдебен съвет, за участие в третата среща по Проект 2 на 
Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на 
правосъдието“ в гр. Будапеща, Унгария, за периода 22-25 март 2020 г. 

2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, 
разходите за дневни пари и разходите за медицинска застраховка на 
командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
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Забележка: 
Съгласно Правилата за възстановяване на разходите от участия в 

дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се 
възстановяват пътни разходи в размер до ………... за един участник от 
институция член на ЕМСС. 
 

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. 
 
27. ОТНОСНО: Писма от Върховен касационен съд относно 

одобряване на разход по код 90. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Върховен 

касационен съд в размер на ………...., която сума представлява погрешно 
внесено обезпечение за спиране изпълнение на гр.д. № 1148/2019 г., САС, 4 
състав. 

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на застрахователно 
обезщетение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Разлог за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ……….... с цел осигуряване на 
средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване 
на ремонтни дейности, а именно - подмяна на повредени стъклопакети на 
сградата на съда. 

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

 
 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 10 броя скенери. 
Извлечение от протокол № 4/13.02.2020 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 корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Пловдив за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 10 броя скенери, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с ……….... 

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

Разни. 
 
30. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на физическа охрана на 

сграда, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82 
(бивша техническа гимназия). 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

със „Саламандър – АСО“ ООД договор за осъществяване на денонощна 
невъоръжена физическа охрана на имот, находяща се в гр. София, бул. 
„Александър Стамболийски“ № 82 (бивша техническа гимназия) и движимо 
имущество в него и осигуряване на пропускателен режим в сградата за срок от 
12 (дванадесет) месеца, на обща стойност в размер на ………........ без ДДС. 

  
 

31. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Районен съд гр. 
Плевен за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди А6 с рег. № ЕН 
5535 КН 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, Районен съд гр. Плевен да предостави безвъзмездно за 
управление служебен автомобил Ауди А6 с рег. № ЕН 5535 КН на 
Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна дирекция на 
МВР – Плевен. 

  
 

32. ОТНОСНО: Отписване на машини и съоръжения от баланса на 
ВСС. 

Извлечение от протокол № 6/19.02.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Възлага на главния секретар на Висшия съдебен съвет да сформира 

работна група от експерти от дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Правна“ 
и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“. 
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33. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от 
днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото 
заседание на Пленума на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 
Пленума на Висшия съдебен съвет на 12.03.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 

 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 

1.1. Писма от Върховен касационен съд относно одобряване на разход 
по код 90. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Разлог за осигуряване на средства за изплащане на застрахователно 
обезщетение. 

 
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 10 броя скенери. 
 

2. Разни. 
 

2.1. Необходимост от осигуряване на физическа охрана на сграда, 
находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82 (бивша 
техническа гимназия). 

 
2.2. Предложение от и.ф. председател на Районен съд гр. Плевен за 

безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди А6 с рег. № ЕН 5535 КН с 
отпаднала необходимост. 

 
2.3. Запитване от председателя на Районен съд гр. Кула относно 

изплащане на възнаграждение за ранг на съдия. 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 

 
 
 
 
 

 


