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П Р О Т О К О Л   № 9 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 11 март 2020 г. 

 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА : Калина Чапкънова 
 
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 – гл. експерт – юрисконсулт. 

При обсъжданията по точка 50 присъства Красимира Василева - н-к 
отдел „ПОНД”. 

 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 30.01.2020 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 674 611 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 674 611 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: 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. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr9-t1-pril1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с  
645 000 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 88 486 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 556 514 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 

645 000 лв.,  съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 637 277 

лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 7 723 лв. 
 
 
3. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на 

Апелативен съд гр. Бургас за 2020 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена вътрешнокомпенсирана 

промяна по бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2020 г., както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонал, нает 

по трудови и служебни правоотношения“ с 3 870 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 3 870 лв. 
Забележка: 
След анализ на изпълнението на бюджета на Апелативен съд гр. 

Бургас към 30.06.2020 г. при реализиране на икономия по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
ще бъде извършена служебно отново вътрешнокомпенсирана промяна по 
бюджета на съда. 

Сумата в размер на 3 870 лв. е прогнозния размер на икономията по 
бюджета на Апелативен съд гр. Бургас по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
изчислена на база на разполагаемите данни към 29.02.2020 г., при 
съобразяване на необходимите средства за работни заплати, в т.ч. 
необходимите средства за повишение на ранг на магистратите считано от 
01.03.2020 г., изплатените до момента трудови възнаграждения и 
разполагаемата сума по параграфа. 

Съгласно Наредбата за заплащане на превозни разноски на 
работници и служители /обн. ДВ, бр. 99/1974 г. и изменена и допълнена с ДВ, 
бр. 80/1985 г./, максималното разстояние, за което организацията или 
учреждението заплаща пътни разноски не може да надвишава еднопосочно 
60 км. 

 
 
4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Васил Банков Чалъков – заместник на 
административния ръководител – заместник председател на Административен 
съд гр. Смолян. 

 
 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr9-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr9-t2-pril1.pdf
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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 Административен съд 
гр. Смолян 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 
Васил Банков Чалъков – заместник на административния ръководител – 
заместник председател на Административен съд гр. Смолян, на основание чл. 
303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 14.1 от протокол № 7/25.02.2020 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. 

 
 

5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Живка Николова Денева - Йорданова – съдия в 
Апелативен съд гр. Варна. 
 

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. 
Варна 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 Живка 
Николова Денева - Йорданова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
12.1 от протокол № 7/25.02.2020 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. 

 
 

6. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Росица Василева Лолова – съдия в Апелативен съд гр. 
Варна. 

 
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. 

Варна 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 Росица 
Василева Лолова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 10.1 от протокол 
№ 7/25.02.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 
 
 

7. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Олег Александров Янев – прокурор във Върховна 
касационна прокуратура. 
 

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 Олег Александров Янев – прокурор във Върховна касационна 
прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 
от ЗСВ и решение по т. 14 от протокол № 7/26.02.2020 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: Предложение от г-н Красимир Шекерджиев – член на 
ВСС за обсъждане на възможността за изплащане на възнаграждения на 
съдиите, участващи в състава на помощни атестационни комисии при 
изготвянето на атестации. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА извършването на разход в размер на …. в рамките 
на календарната 2020 г. за изплащане на допълнително трудово 
възнаграждение на съдиите, участващи в състава на помощни атестационни 
комисии при изготвянето на атестации. 

2. Предлага да се предприемат действия за изменение и допълнение 
на Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за показателите и методиката и реда за 
атестиране на съдии, председатели и заместник - председатели на съд, с оглед 
регламентиране на възможността за изплащане на ДТВ на съдиите участващи 
в помощни атестационни комисии при изготвянето на атестации.  
 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на дефектирала 
част на многофункционална копирна машина. 

Извлечение от протокол № 6/27.02.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Пазарджик разхода в размер на …. за закупуване на дефектирала част на 
многофункционална копирна машина да се извърши в рамките на утвърдения 
бюджет на съда за 2020 г. 

 
 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на климатици. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА искането на административния ръководител на Районен съд 

гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на климатична техника, за 
представяне на оферти съобразени с утвърдените с решение на Пленума на 
Висш съдебен съвет по Протокол № 10/16.03.2017 г. пределни цени за 
закупуване на климатици. 
 
 

11. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Сливен 
относно изплащане на сума за облекло. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

ръководител на Районен съд гр. Сливен. 
 

 
12. ОТНОСНО: Фактура за плащане на годишния членски внос на 

Висшия съдебен съвет за Асоциацията „Приятели на ERA“ за 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за 

плащане на годишния членски внос на Висшия съдебен съвет за Асоциацията 
„Приятели на ERA“ за 2020 г. 

Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2020 г. 
 

 
13. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието във 

връзка с извършване на разходи преди подписване на договор за изпълнение 
на проект по ОПДУ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 2403/24.02.2020 г. от 

Националния институт на правосъдието във връзка с извършване на разходи 
на приблизителна стойност от …. за сметка на бюджета на НИП, преди 
подписване на договор за изпълнение на проект по ОПДУ „Правосъдието през 
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21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на 
магистрати и съдебни служители“. 

Забележка: 
В ДДС № 1/26.01.2015 г. е посочена отчетната схема за авансово 

финансиране от бюджета, преди да е одобрен проект подлежащ на 
отчитане в СЕС. 
 

 
14. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и 

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

 

ОБЩИНА АДРЕС 
ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА НУЖДИТЕ 

НА  

ДАНЪК 
НЕДВИЖИМ 

ИМОТ 

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Столична - 
ОП Сердика 

гр. София, ул. 
"Майор Г. 
Векилски" № 4 

ВоП София   …. 

Столична- 
ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. 
"Позитано" № 24А 

ВоОП София   …. 

Столична- 
ОП Лозенец 

гр. София, ул. 
"Развигор" № 1  

СРП   …. 

Столична- 
ОП Сердика 

гр. София, ул. 
"Подполковник 
Калитин" № 21 

ПРБ-Бюро по 
защита 

  …. 

Столична- 
ОП 
Триадица-
Средец 

гр. София, ул. 
"Георги С. 
Раковски" № 185  

ВСС   …. 

Бяла 
Слатина 

ул. "Димитър 
Благоев" № 85 

РС   …. 

Дупница 
ул. "Николаевска" 
№ 15, ет.1 

РС     …. 

Карлово 
ул. "Димитър 
Събев"  4 

РС   …. 

Карлово 
ул. "Тодор 
Каблешков"  № 1 

РС   …. 

Карнобат 
ул. "Георги 
Димитров" № 2 

РС   …. 

Мездра 
ул. "Св.Св.Кирил и 
Методий" № 21 

РС   …. 

Пазарджик ул. "Хан Крум" № 3 ОС   …. 
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Стара 
Загора 

гр. Стара Загора, 
бул. "Митрополит 
Методи Кусев" № 
33 

ОС   …. 

Стара 
Загора 

гр. Стара Загора, 
бул. "Руски" № 44 

Адм. съд   …. 

Харманли 
пл. "Възраждане" 
№ 11 

РС   …. 

Царево 
с. Лозенец, ул. 
"Черно море" № 2 

ВАС …. …. 

Царево 
с. Лозенец, ул. 
"Черно море" № 2 

ВАС …. …. 

Царево 
ПБ ул. "Черно 
море" № 3 

ВКС …. …. 

      …. …. 

ОБЩО МДТ: …. 

 
 

 
15. ОТНОСНО: Дължимият данък върху приходите от Висшия съдебен 

съвет за 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .., дължим 

данък върху приходите за 2019 г. от Висшия съдебен съвет. 
 

 
16. ОТНОСНО: Уведомление от председателите на Административен 

съд гр. Плевен, Окръжен съд гр. Плевен и Районен съд гр. Враца за промяна на 
лихвените условия от обслужващата банка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение уведомленията от председателите на 

Административен съд гр. Плевен, Окръжен съд гр. Плевен и Районен съд гр. 
Враца за договорения нов годишен лихвен процент с обслужващите банки. 

  
 

17. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите относно 
определяне на представители-експерти за участие в сформираната 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 : 

 
Приема за сведение писмото от Министерство на финансите. 
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18. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на труда и социалната 

политика относно определяне на представители-експерти за участие в 
сформираната 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 : 
 
Приема за сведение писмото от Министерство на труда и социалната 

политика за определените представители-експерти за участие в сформираната 
работна група за определяне начина на формиране на трудовите 
възнаграждения на магистратите и съдебните служители в съдебната система. 

  
 

19. ОТНОСНО: Поемане на ангажимент за извършване на разход за 
месечна наемна цена за имот ползван от Районен съд гр. Карлово. 

Извлечение от протокол № 7/26.02.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Съгласува извършването на ежемесечен разход в размер на …. без 

ДДС за период от една година, считано от 10.03.2020 г. във връзка с 
удължаване на срока на договор № ВСС – 3533/09.03.2017 г. между ВСС и 
„Карлово Пропъртис“ ООД, за наем за имот ползван от Районен съд гр. 
Карлово. 

Забележка: 
Заплащаната към момента месечна наемна цена по договор № ВСС 

– 3533/09.03.2017 г. сключен между ВСС и „Карлово Пропъртис“ ООД, за имот 
ползван от Районен съд гр. Карлово е …. без ДДС, т.е. има нарастване на 
наемната цена от …. без ДДС. 

2. Изпраща решението по т. 19 на комисия „Управление на 
собствеността“, по компетентност.  

 
 

20. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 7/26.02.2020 г., т. 1 относно необходимост от изготвяне на 
комбинирана скица и мотивирано предложение за издаване на нова виза за 
проучване и проектиране за обект: „Проектиране, основен ремонт и 
преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ 
се на бул. „Александър Стамболийски" № 82 за нуждите на 
специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“ в 
ПИ68134.305.369, кв. 216, м. „Западно направление“, район „Възраждане“, гр. 
София.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършването на разход в размер на …. с ДДС 
за услугата по изготвяне на комбинирана скица и мотивирано предложение за 
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издаване на нова виза за проучване и проектиране за обект: „Проектиране, 
основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна 
собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски" № 82 за 
нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и 
прокуратура“ в ПИ68134.305.369, кв. 216, м. „Западно направление“, район 
„Възраждане“, гр. София.  

2. УВЕДОМЯВА дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на …. за услугата по изготвяне на комбинирана 
скица и мотивирано предложение за издаване на нова виза за проучване и 
проектиране за обект: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на 
част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. 
„Александър Стамболийски" № 82 за нуждите на специализираните органи 
на съдебната власт - съд и прокуратура“ в ПИ68134.305.369, кв. 216, м. 
„Западно направление“, район „Възраждане“, гр. София, са за сметка на 
резерва за разходи за такси към експлоатационни дружества и други за обекти 
за 2020 г., утвърден в поименното разпределение на разходите по § 51-00 
„Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната 
програма на ВСС за 2020 година, съгласно решение по т. 15 от протокол № 
5/27.02.2020 година.  

 
  
21. ОТНОСНО: Одобряване на разход за сключване на договор за 

наем на зали и за възнаграждения на служители на ГД „Охрана“ при МП във 
връзка с провеждане на писмените изпити  по обявените конкурси за младши 
съдии, младши прокурори и младши следователи.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

включен  ДДС, за наем на аудитории – 272, 292, 255 и зала 225 в Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на писмените изпити на 
04.04.2020 г., 11.04.2020 г. и 25.04.2020 г. на конкурсите за младши съдии, 
младши прокурори и младши следователи. 

Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2020 г. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за 

възнагражденията на служителите на Главна дирекция „Охрана“ при 
Министерство на правосъдието след провеждане на мероприятията и издаване 
на фактура за крайната сума.  

Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2020 г. 

 
 

22. ОТНОСНО: Писмо от Галя Михайлова – ДСИ, ръководител СИС 
при Районен съд гр. Враца във връзка с молба от … за връщане на сума, 
конфискувана през 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА разглеждането на писмо вх. № ВСС – 2745/05.03.2020 г. от 

Галя Михайлова – ДСИ, ръководител СИС при Районен съд гр. Враца до 
произнасяне на Комисия по правни въпроси. 
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II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта на 

дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 
24. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.01.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.01.2020 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 31.01.2020 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
25. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2020 г., на 

основание ПМС № 33/28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2020 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 12.03.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2020 г., на 

основание ПМС № 33/28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2020 г. в размер на …. за Прокуратура на Република 
България, за обезпечаване изпълнението на функцията на Бюрото по защита 
при главния прокурор по чл.14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, 
застрашени във връзка с наказателно производство, както следва: 

 
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С   …. 
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Текущи разходи       ….  
Персонал                  …. 
Издръжка и други текущи разходи          …. 
Капиталови разходи      …. 
Придобиване на дълготрайни активи 
 и основен ремонт      …. 
в т.ч. по органи на съдебната власт: 
Прокуратура на Република България   …. 

 
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ 
 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНФЕРИ) – НЕТО (+/-) С  …. 
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Трансфери между бюджета на  
бюджетна организация и ЦБ (нето)     …. 
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 III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА  
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО  
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 г. С  …. 

 
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ  
ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2020 г. С   …. 

 
2. На основание чл.109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се 

уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на 
съдебната власт за 2020 г. 

 
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на РБ общо с …., на 

основание ПМС № 33/28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 
2020 г. за обезпечаване изпълнението на функцията на Бюрото по защита при 
главния прокурор по чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени 
във връзка с наказателно производство и по параграфи както следва: 

§01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала,  
нает по трудови и служебни правоотношения”         …. 
§02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”   …. 
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” …. 
§10-00 „Издръжка”        …. 
§52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”     …. 

 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на 
предявено вземане по изпълнителен лист от 04.12.2019 г., издаден от СРС.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Апелативен съд гр. София по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел 
осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен 
лист от 04.12.2019 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“. 

2. Указва на административния ръководител на Апелативен съд гр. 
София след изплащане на задължението по изпълнителния лист в пълен 
размер, да уведоми Окръжен съд гр. Благоевград и да не изисква 
възстановяване на средства от Окръжен съд гр. Благоевград като солидарен 
длъжник. 

  
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи за отстраняване на последици от наводнение, след настъпило 
застрахователно събитие. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

Пазарджик за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства 
за възстановяване на извършени разходи за отстраняване на последици от 
наводнение, след настъпило застрахователно събитие. 

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

 
 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

районен съд за 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 Софийски 

районен съд в размер на …. за възстановяване на държавна такса, съгласно 
Разпореждане на съда от 06.11.2019 г. във връзка с ч.гр.дело № 43833/2019 г. 
по описа на Софийски районен съд, 123 състав. 

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 
телефонна централа, след настъпило застрахователно събитие. 
 

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. Бяла 

за 2020 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на 
средства за закупуване, доставка и монтаж на телефонна централа, след 
настъпило застрахователно събитие. 

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

 
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изграждане на 
„Интегрирана информационна система за гражданите в Съдебна палата гр. 
Стара Загора“. 

 
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. Стара Загора за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
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изграждане на „Интегрирана информационна система за гражданите в Съдебна 
палата гр. Стара Загора“, 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. 
Стара Загора с …. 

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

4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Стара Загора с 
…. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за обзавеждане на две съдебни 
зали. 

Отложена по протокол № 4/05.02.2020 г. на КБФ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съдебен съвет и Окръжен съд гр. Габрово с цел осигуряване на средства за 
доставка и монтаж на мебели за две съдебни зали, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово със 
…. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2020 г. на Висш 
съдебен съвет и Окръжен съд гр. Габрово с цел осигуряване на средства за 
доставка и монтаж на мебели за две съдебни зали, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Габрово с …. 

 
 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за обзавеждане на работно 
място на съдебни служители. 

 
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. Свиленград по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за закупуване на 
офис мебели за работни помещения на съдебни служители. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на 
съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
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33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот 
и инвалидна количка. 

Извлечение от протокол № 7/26.02.2020 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 Районен съд гр. Поморие за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуването на устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички 
/стълбищен робот/, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Поморие с …. 

2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на …. за закупуването на устройство за 
изкачване на стълби за инвалидни колички /стълбищен робот/, в сградата на 
Районен съд гр. Поморие, са за сметка на резерва за осигуряване на достъпна 
среда в имоти на съдебната власт, утвърден в поименното разпределение по § 
51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г., съгласно решение по т. 15 от 
протокол № 5/27.02.2020 г. на Пленума на ВСС. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Поморие за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..., с цел осигуряване на средства за 
доставка на инвалидна количка. 

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

 
  
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Габрово 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 корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Окръжен съд гр. Габрово за 2020 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …., с 
цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина XEROX 
AltaLink B8045, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Габрово със .. 

 
 
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване 
на копирна машина. 
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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. Кърджали за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на копирна машина, 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. Кърджали със … 

 
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Левски 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 корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Левски за 2020 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 1 брой черно-бяла цифрова 
многофункционална копирна машина XEROX VersaLink B7035, 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. 
Левски с … 

 
 

37. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик 
за съдебно-изпълнителна служба. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Девня и 

Висш съдебен съвет за 2020 г. с ..., с цел осигуряване на средства за доставка 
и монтаж на климатик, както следва: 

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

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

 
38. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 

Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
климатици. 

 
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 

Районен съд гр. Раднево за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване, доставка и монтаж на три броя климатици, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Раднево с … 
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 

Раднево с …. 
 

 
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 
операционна система Windows Server Standard 2019 и 1 брой UPS за сървър. 

Извлечение от протокол № 6/27.02.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Окръжен съд гр. Плевен за 2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 1 брой сървър на стойност …. с ДДС и 1 брой UPS за сървър на стойност 1 
259 лв., както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. 
Плевен с ….   

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 
Окръжен съд гр. Плевен за 2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 1 брой операционна система Windows Server Standard 2019 на стойност         
…. с ДДС, както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен 
съвет с …. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 ”Придобиване на НДА” на Окръжен съд гр. 
Плевен с ….         

 
    
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 
операционна система Windows Server Standard 2016 и 1 брой UPS за сървър. 

Извлечение от протокол № 6/27.02.2020 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 

Окръжен съд гр. Перник за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 1 брой сървър на стойност …., операционна система Windows Server 
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Standard 2016 на стойност …. и 1 брой UPS за сървър на стойност …., както 
следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Перник с … 
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 

Перник със …. 
4. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 

Перник с ….. 
 

 
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за 
закупуване на електронни табла, със съответното управление, озвучаване и 
звукозапис за три съдебни зали. 

Извлечение от протокол № 6/27.02.2020 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 

Административен съд гр. Велико Търново за 2020 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на електронни табла, със съответното управление, 
озвучаване и звукозапис за три съдебни зали, както следва: 

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

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

  
 

42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София-град за осигуряване на средства за изграждане 
на връзка от сървърно помещение до зала. 

Извлечение от протокол № 6/27.02.2020 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 

Административен съд София-град за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
изграждане на връзка от сървърно помещение до зала (кабел UTP и кабелни 
канали), както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд София-
град с … 

 
 
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
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Извлечение от протокол № 5/20.02.2020 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. Плевен за 2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 2 броя скенери, 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. 
Плевен с … 
 
 

44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 
4 броя компютърни конфигурации. 

Извлечение от протокол № 5/20.02.2020 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. Плевен за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 4 броя компютърни конфигурации на обща стойност …., както 
следва: 

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

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

 
 

45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт 
„Омекс 2000 Рrofessional“. 

Извлечение от протокол № 5/20.02.2020 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. Мездра за 2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване 
на програмен продукт „Омекс 2000 Рrofessional“, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Мездра с … 
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46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за 
закупуване на обобщаващо информационно табло и софтуер за управление. 

Извлечение от протокол № 5/20.02.2020 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 

Апелативен специализиран наказателен съд за 2020 г., с цел осигуряване на 
средства общо в размер на …., в т.ч. за закупуване на 1 брой обобщаващо 
информационно табло, включващо дисплей и интерфейсен модул, 
изобразяващ информация за две съдебни зали на обща стойност …. и софтуер 
за управление на стойност …., както следва: 

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

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

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

Разни. 
 
48. ОТНОСНО: Получените протоколи от проведените общи събрания 

в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в 
централизирания фонд СБКО. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно получените 

протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за 
съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2020 г.  

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна по бюджетите на органите на 
съдебната власт за 2020 г., с цел осигуряване на средства за централизиран 
фонд СБКО за 2020 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, 
както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на органите на съдебната власт 
със …. съгласно приложение № 1.  

2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други 
на персонала, с характер на възнаграждения” на Висшия съдебен съвет със    
…. 

 
 

49. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен 
административен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди 
А4 с рег. № СА 5162 АХ на органите на съдебната власт или продажба чрез 
търг по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 64 от Закона за държавната 

собственост, Върховен административен съд да предприеме действия за 
продажба чрез търг на лек автомобил Ауди А4 с рег. № СА 5162 АХ, по реда на 
Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна, държавна 
собственост. 

 
 

50. ОТНОСНО: Справка от ЗАД „Дженерали застраховане” АД за 
регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените 
застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВЪЗЛАГА на Красимира Василева – н-к отдел ПОНД да изготви писмо 

до изпълнителните директори на ЗАД „Дженерали застраховане“ АД, с което да 
им се отправи покана за участие в заседание на комисия „Бюджет и финанси“ 
на 18.03.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет, 
гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно 

дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни 
събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени 
претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен 
съвет за периода 01.10.2019 – 31.12.2019 г. 

 
 

51. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови 

отпадъци за 2020 г. за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет по 
общини, както следва:  

 

ОБЩИНА АДРЕС 

ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА 

СТОПАНИСВАНЕ 
ОТ  

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Екзарх 
Йосиф" № 12 

ВСС …. 
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Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Ал. 
Стамболийски" № 18 

ВАС …. 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Ал. 
Стамболийски" № 82 

ВСС …. 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, пл. "Света 
Неделя" № 1 

ПРБ …. 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Георг 
Вашингтон" № 17 

Адм. съд София 
град 

….. 

Столична - ОП 
Красно село 

гр. София, бул. "Цар 
Борис  III" № 54 

СРС …. 

Столична - ОП 
Лозенец 

гр. София, ул. "Драган 
Цанков" № 6 

СРС …. 

Столична - ОП 
Оборище 

гр. София, ул. "Черковна" 
№ 90 

АпСпНС …. 

Бургас 
ул. "Александровска"  
№ 101 

ОС Бургас …. 

ОБЩО …. 

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
 

52. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 31 от 
Протокол № 8/10.03.2020 г. във връзка със създадената в страната епидемична 
обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от 
възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID-19). 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ ръководителите на органите на съдебната власт, 

които стопанисват съдебните сгради да осигурят всички необходими предпазни 
средства за осъществяване на превенция на заболяването и намаляване на 
риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID-19), 
като за извършените за целта разходи ще бъдат извършвани корекции по 
бюджетите им. 

  
 

53. ОТНОСНО: Прилагане на т. 2.3 от Правилата за определяне на 
реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на 
чужди средства в лева и валута. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА на Прокуратура на Република България писмо изх. № ФСД-

59/2020 г. на Окръжна прокуратура гр. Бургас относно връщане на парична 
гаранция, за становище. 
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54. 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 26.03.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 
31.01.2020 г. 
 

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

2.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. 
София за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 04.12.2019 г., издаден от СРС.  

 
2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи за отстраняване на последици от наводнение, след настъпило 
застрахователно събитие. 

 
2.3. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

съд за одобряване на разход по код 90. 
 
2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла 

за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на телефонна 
централа, след настъпило застрахователно събитие. 

 
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Стара Загора за осигуряване на средства за изграждане на „Интегрирана 
информационна система за гражданите в Съдебна палата гр. Стара Загора“. 

 
2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Габрово за осигуряване на средства за обзавеждане на две съдебни зали. 
 
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Свиленград за осигуряване на средства за обзавеждане на работно място на 
съдебни служители. 

 
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Поморие за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот и 
инвалидна количка. 

 
2.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Габрово за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
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2.10. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
машина. 

 
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Левски за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 
2.12. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 

Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебно-
изпълнителна служба. 

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

Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици. 
 
2.14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 
операционна система Windows Server Standard 2019 и 1 брой UPS за сървър. 

 
2.15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Перник за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 
операционна система Windows Server Standard 2016 и 1 брой UPS за сървър. 

 
2.16. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на електронни 
табла, със съответното управление, озвучаване и звукозапис за три съдебни 
зали. 

 
2.17. Искане от административния ръководител на Административен 

съд София-град за осигуряване на средства за изграждане на връзка от 
сървърно помещение до зала. 

 
2.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
 
2.19. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни 
конфигурации. 

 
2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Мездра за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 
2000 Рrofessional“. 

 
2.21. Искане от административния ръководител на Апелативен 

специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
обобщаващо информационно табло и софтуер за управление. 
 

3. Разни. 
 
3.1. Получените протоколи от проведените общи събрания в органите 

на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд 
СБКО. 
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3.2. Предложение от председателя на Върховен административен съд 
за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди А4 с рег. № СА 5162 АХ 
на органите на съдебната власт или продажба чрез търг по реда на Наредба № 
7/14.11.1997 г. 

 
3.3. Справка от ЗАД „Дженерали застраховане” АД за регистрираните 

застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, 
както и основанията за отказ за изплащане. 

 
3.4. Задължения за местни данъци и такси. 

 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 

 
 
 
 


