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П Р О Т О К О Л   № 10 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 18 март 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Боряна Димитрова  
Гергана Мутафова 
Севдалин Мавров 
 

 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор 
на дирекция „Бюджет и финанси” и Елисавета Илиева – н-к отдел 
„Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител. 
 

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 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  
298 501 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 66 477 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 232 024 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 

298 501 лв.,  съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 298 274 

лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 227 

лв. 
 
 

2. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 
Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на 
учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2020 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr10-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr10-t1-pril1.pdf
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УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 
Прокуратурата на Република България за 2020 г., в т.ч. за дейността на 
учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на 
Република България за 2020 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, 
съгласно чл. 35 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2020 г., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 1 725 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 15 525 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 1 725 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 15 525 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Евгения Костадинова Петкова – съдия в Районен съд 
гр. Монтана. 

 
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 Районен съд гр. 

Монтана 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 Евгения 
Костадинова Петкова – съдия в Районен съд гр. Монтана, на основание чл. 303, 
ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 7 от протокол № 8/10.03.2020 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. 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Наско Асенов Асенов – следовател в 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 Наско Асенов Асенов – следовател в Национална следствена 
служба с ранг „следовател в НСлС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 8.1 от протокол № 9/11.03.2020 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. 
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5. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Димитър Захариев Иванов. 
 

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 основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 7 от 
протокол № 9/11.03.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
на Димитър Захариев Иванов, освободен от заеманата длъжност „следовател“ 
в Национална следствена служба. 

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: Предложение от г-н Севдалин Мавров - член на ВСС за 

сключване на граждански договор за оказване на експертна помощ във връзка с 
медийния образ на ВСС и изпълнение на Комуникационната политика. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ и.д. главен секретар на ВСС да сключи граждански 

договор с предмет оказване на експертна помощ във връзка с развиване на 
двустранния модел на комуникация с медиите, на стойност …, за срок от един 
месец, съгласно приложения проект на договор. 
 
 

7. ОТНОСНО: Подлежащо на изплащане обезщетение по Закона за 
отговорността на държавата и общините за вреди. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изплатена сумата …. на Петър Костадинов 

Стоянов по решение № 3814/06.06.2019 г. на Административен съд София – 
град и решение № 2776/20.02.2020 г. на Върховен административен съд. 
 
 

8. ОТНОСНО: Откриване на картова сметка /дебитна/ в лева в 
търговска банка за нуждите на Националния институт на правосъдието. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ВРЪЩА искането на директора на НИП за откриване на картова 

сметка в лева в Райфайзенбанк, за преразглеждане при спазване указанията на 
Мф и БНБ и Закона за публичните финанси. 
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Мотиви: 
 
Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, и 

указанията на Министерство на финансите и Българска народна банка, 
както и запазване контрола на функциониране на Системата за електронни 
бюджетни разплащания /СЕБРА/, не се допуска откриване на левова картова 
сметка /дебитна/ в друга търговска банка различна от обслужващата. 

 
С указание на Министерство на финансите и Българска народна 

банка - ДДС №17/2008 г., раздел ХХ „Сметки в чуждестранна валута за 
картови разплащания на бюджетни предприятия“ се допуска откриване на 
сметка за картови разплащания в чуждестранна валута на името на 
бюджетното предприятие за извършване на разплащания при командировки 
на ръководен и експертен персонал /резервация за нощувки, покупки на 
самолетни билети и др./. 

 
 

9. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Софийски градски съд 
относно редът и начинът, по който да бъде изчислено обезщетение на съдия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА разглеждане на запитването до приемане на решение от 
Пленума на Висшия съдебен съвет по чл. 225, ал. 6 от ЗСВ. 

 
 
 
10. ОТНОСНО: Покана за участие в семинар за дигитално правосъдие 

в рамките на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на 
съдебните съвети, който ще се проведе в периода 21-22 април 2020 г. в гр. 
Атина, Гърция. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията. 
 
 

 
11. ОТНОСНО: Получен превод за платени наемни вноски по 

прекратен договор за наем. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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ИЗПРАЩА преписка, рег. № ВСС – 1748/12.02.2020 г. на комисия 
„Управление на собствеността“, за сведение. 
 
 

12. 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. 

 
 

13. ОТНОСНО: Гаранцията за изпълнение по договор № 45-06-
036/17.11.2006 г. между Висшия съдебен съвет и „Гюлеметов-Строй-Гарант“ 
ЕООД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ИЗПРАЩА доклада до дирекция „Правна“ за изразяване на становище 

относно усвояване на гаранция за изпълнение по договор № 45-06-
036/17.11.2006 г. между Висшия съдебен съвет и „Гюлеметов-Строй-Гарант“ 
ЕООД в размер на …. в полза на Висшия съдебен съвет. 
 
 

14. ОТНОСНО: Писмо вх. № ВСС 3096/16.03.2020 г. на Министерството 
на отбраната във връзка с одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. за 
Прокуратурата на РБългария за изпълнението на дейности по Комплексната 
автоматизирана система за управление на страната при извънредно 
положение, военно положение или положение на война (КАС).  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Изготвената информация от Прокуратурата на Република България за 
разпределението на средствата, предвидени за изпълнението на дейности по 
КАС за 2020 г., следва да се предостави както на Министерството на отбраната 
така също и на Комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС в указаните срокове. 
 
 

II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 
пленума на ВСС от 16.03.2020 г.  
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Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по 
изпълнителен лист. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Софийски 

градски съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 41 440 лв. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
21.02.2020 г., издаден от Софийски окръжен съд. 

Средствата в размер на 41 440 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по 
изпълнителен лист. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Софийски 

районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 5 300 лв. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
14.10.2020 г., издаден от Софийски районен съд. 

Средствата в размер на 5 300 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливница за осигуряване на средства за сключване на договор за 
процесуално представителство. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2020 г. на Районен съд 

гр. Сливница по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 11 269 лв., за сключване на 
договор с процесуален представител пред въззивна инстанция във връзка с 
решение № 1348/19.02.2020 г. на СГС, ГО, I-6 с-в по гр.д. № 12994/2019 г. 

Средствата в размер на 11 269 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.  
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18. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт 
по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“. 

Извлечение от протокол № 8/11.03.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2020 г. на Висш 

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

съвет със 7 718 262 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Прокуратура на 

Република България с 3 823 203 лв. за изпълнение на годишни задачи за 2020 
г.  от утвърденото Поименно разпределение на разходите за придобиване на 
ДМА и основен ремонт на ДМА за 2020 г., в това число както следва : 

- 400 000 лв. за обект: „Извършване на строителни работи – пети 
етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 
2“.  

- 6 000 лв. за обект: „Строителен надзор и инвеститорски контрол 
на обект „Извършване на строителни работи – пети етап по 
преустройство на IV-ти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“. 

- 5 000 лв. за обект: „Авторски надзор– пети етап по преустройство 
на IV-ти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“. 

- 583 484 лв. за  обект: „Проектиране и СМР по преустройство на 
сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на бул. „Подполковник 
Калитин“ № 21“. 

- 18 068 лв. за обект: „Строителен надзор и инвеститорски контрол 
на обект „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на 
Бюро по защита, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“. 

- 47 779 лв. за обект: „Проектиране на преустройство на сгради за 
нуждите на Прокуратурата на РБ, находящи се на ул.“Монтевидео“ № 21 и 
ул. „Народно хоро“ № 89б“. 

- 3 000 лв. за обект: „Изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционен проект за преустройство на сгради за нуждите на 
Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. „Монтевидео“ № 
21 и ул. „Народно хоро“ № 89б“, гр. София“. 

- 13 872 лв. за обект: „Предпроектни проучвания за обект „Основен 
ремонт на сграда, находяща се на ул. „Александър Стамболийски” № 3, гр. 
Плевен, за нуждите на Военно-следствен участък“. 

- 100 000 лв. за обект: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. 
„Александър Стамболийски” № 3, гр. Плевен, за нуждите на Военно-
следствен участък”.  

- 2 277 600 лв. за обект: „Проектиране и извършване на основен 
ремонт и реконструкция на отоплителна, ВиК и електрическа инсталации в 
Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“.     

- 47 400 лв. за обект: „Упражняване на строителен надзор и 
инвеститорски контрол на обект „Основен ремонт на Учебна база „Цигов 
чарк“, гр. Батак“. 

- 36 000 лв. за обект: „Извършване на обследване на сградата за 
установяване на технически характеристики, свързани с изискванията на 
чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт, обследване 
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за енергийна ефективност и изработване на инвестиционен технически 
проект за обект „Изграждане на външна газова връзка и изпълнение на мерки 
по ЕЕ на сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2, за 
нуждите на Окръжна следствена служба – Варна“.  

- 55 000 лв. за обект: „Присъединяване към газопреносната мрежа и 
преустройство на локалната отоплителна инсталация в сградата, 
находяща се в гр. Благоевград, ул. "Христо Татарчев" № 33, за нуждите на 
ОП Благоевград“.  

- 230 000 лв. за обект: „Присъединяване имоти, находящи се в гр. 
Силистра, ул. „Илия Блъсков“ № 7 и № 9 към газопреносната мрежа, 
изграждане на пожароизвестителна система, ремонт на фасади“.  

1.3. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Върховен 
касационен съд с 2 378 462 лв. за изпълнение на годишни задачи за 2020 г.  от 
утвърденото Поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и 
основен ремонт на ДМА за 2020 г., в това число както следва : 

- 1 200 000 лв. за обект: „СМР  на  Съдебна  палата - гр. София, бул. 
„Витоша” № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, 
настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм 
ул. "Лавеле"), стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и 
преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“.  

- 25 000 лв. за обект: „Строителен надзор и инвеститорски контрол 
на обект „СМР на Съдебна палата - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ 
фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни 
дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 
26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две 
гаражни клетки в работни помещения”.  

- 10 000 лв. за обект: „Авторски надзор на обект „СМР на Съдебна 
палата - гр. София, бул. „Витоша“ № 2, включващ фасади към вътрешни 
дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и 
втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на I-
ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в 
работни помещения”.  

- 1 100 000 лв. за обект: „СМР по изграждане на  външни асансьори на 
Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2“.   

- 25 000 лв. за обект: „Строителен надзор и инвеститорски контрол 
на обект СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата 
София, бул. „Витоша“ №2“.  

- 4 000 лв. за обект: „Авторски надзор на обект „СМР по изграждане 
на външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ №2“. 

- 14 462 лв. за обект: „Провеждане на спасителни археологически 
проучвания за обект „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна 
палата София, бул. „Витоша“ №2“.  

1.4. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Окръжен съд гр.  
Пазарджик  с 29 176 лв. с цел осигуряване на средства за обект „Изготвяне на 
инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителна инсталация 
и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сграда 
недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик“. 

 1.5. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. 
Асеновград с 256 000 лв.  за изпълнение на годишни задачи за 2020 г. от 
утвърденото Поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и 
основен ремонт на ДМА за 2020 г., в това число както следва : 
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- 250 000 лв. за обект: „Основен ремонт по преустройство на част 
от обществена сграда на пл. „Акад.Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за 
нуждите на съдебната власт“.  

- 5 000 лв. за обект: „Строителен надзор и инвеститорски контрол 
на обект: „Основен ремонт по преустройство на част от обществена 
сграда на пл. „Акад.Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на 
съдебната власт“.  

- 1 000 лв. за обект: „Авторски надзор на обект: „Основен ремонт по 
преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай 
Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“.  

1.6. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр.  
Шумен с 86 400 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Изготвяне на 
проектна документация за ПУП, ул."Карл Шкорпил" № 1, гр. Шумен". 

1.7. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр.  
Сливница с 294 711 лв. за изпълнение на годишни задачи за 2020 г. от 
утвърденото Поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и 
основен ремонт на ДМА за 2020 г., в това число както следва : 

- 250 691 лв. за обект: „Строително-монтажни работи по 
изграждане на Съдебна палата Сливница“. 

- 40 920 лв. за Строителен надзор и инвеститорски контрол на 
обект: „СМР Съдебна палата Сливница”. 

- 3 100 лв. за Авторски надзор на обект: "СМР Съдебна палата гр. 
Сливница”. 

1.8. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Окръжен съд гр. 
Стара Загора с 273 626 лв. с цел осигуряване на средства за обект: 
„Проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна 
фасада на вътрешния двор и изготвяне на технически паспорт на Съдебна 
палата гр. Стара Загора“. 

1.9. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр.  
Лом с 81 309 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Основен ремонт на 
вътрешна отоплителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Лом, 
находяща се на пл.“Свобода“ № 8, гр. Лом “. 

1.10. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Гоце Делчев със 76 059 лв. с цел осигуряване на средства за обект: 
„Осигуряване на достъпна среда, чрез монтиране на асансьорна уредба в 
сградата на Районен съд гр. Гоце Делчев, находящ се на ул."Отец Паисий" № 
25, гр. Гоце Делчев“. 

1.11. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Нови Пазар с 30 000 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Основен 
ремонт на покрив и таван на втори етаж на сградата на съда гр. Нови пазар“. 

1.12. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Луковит с 60 000 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Изготвяне на 
инвестиционен проект "Основен ремонт и преустройство на съществуваща 
пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. "Милин камък" № 2 за нуждите 
на Районен съд гр. Луковит" .               

1.13. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Севлиево с 8 138 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Ремонт и 
преустройство на санитарен възел за осигуряване на достъпна среда в 
Районен съд гр. Севлиево".               

1.14. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на 
Административен съд гр. Габрово с 12 913 лв. с цел осигуряване на средства за 
обект: „Газификация на съдебната сграда".          
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1.15. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Горна Оряховица с 18 045 лв. с цел осигуряване на средства за обект:  
„Доставка и монтаж на отоплителна инсталация, обособяване на три 
отоплителни зони в сградата на Районен съд гр. Горна Оряховица".                                                                           

1.16. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Казанлък с 9 564 лв. с цел осигуряване на средства за обект:  
„Конструктивно и енергийно обследване и изготвяне на технически паспорт".                  

 1.17. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Кърджали с 35 820 лв. с цел осигуряване на средства за обект:  
„Преустройство и ремонт на съдебна зала № 3 - 57м2 в две самостоятелни 
помещения, включително проект".                                                  

1.18. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Свиленград с 80 000 лв. с цел осигуряване на средства за обект:  
„Проектиране и изграждане на паркинг за автомобили". 

 1.19. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Елхово със 7 869 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Изграждане 
на пожароизвестителна система /ПИС/ в съдебната сграда". 

 1.20. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Средец с 5 808 лв. с цел осигуряване на средства за обект:  „Изграждане на 
пожароизвестителна система /ПИС/ в съдебната сграда". 

  1.21. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Варна с 60 630 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Изграждане на 
пожароизвестителна система /ПИС/ в  сградата на Районен съд гр. Варна".               

1.22. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Окръжен съд 
гр. Габрово с 25 077 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Изграждане 
на пожароизвестителна система /ПИС/ и евакуационно осветление в съдебната 
сграда".                                    

1.23. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Тетевен с 11 803 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Изграждане 
на пожароизвестителна система /ПИС/ в сградата на Районен съд гр. Тетевен“. 

1.24. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Червен бряг с 3 649 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Изграждане 
на пожароизвестителна система /ПИС/ в сградата на Районен съд гр. Червен 
бряг ".            

1.25. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд 
гр. Кнежа с 50 000 лв. с цел осигуряване на средства за обект: „Изграждане на 
газова инсталация и пожароизвестителна система в сградата на Районен съд 
гр. Кнежа".    

 1.26. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт”, че разходите в общ размер на 156 342 лв., в т.ч . за 
нуждите на АС Габрово - 12 913 лв., РС Горна Оряховица – 18 045 лв., РС 
Казанлък – 9 564 лв., РС Кърджали – 35 820 лв., РС Свиленград – 80 000 лв. са 
за сметка на предвидените 156 342 лв. в поименното разпределение на 
разходите за придобиване на ДМА и за основен ремонт на ДМА за 2020 г., 
утвърдено с решение на пленума на ВСС по т. 15 от протокол № 
5/27.02.2020 г.  

1.27. Уведомява дирекция  „Управление на собствеността на 
съдебната власт”, че разходите в общ размер на 164 836 лв., в т.ч . за 
нуждите на РС Елхово – 7 869 лв., РС Средец – 5 808 лв., РС Варна – 60 630 
лв., ОС Габрово – 25 077 лв., РС Тетевен – 11 803 лв., РС Червен бряг – 3 649 
лв., РС Кнежа – 50 000 лв. са за сметка на одобрения неразпределен Резерв за 
изграждане на пожароизвестителни системи / ПИС/ в сгради на съдебната 
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система, в поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА 
и за основен ремонт на ДМА за 2020 г., утвърдено с решение на пленума на 
ВСС по т. 15 от протокол № 5/27.02.2020 г. 
 

Разни.  
Във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 

7/16.03.2020 г., с което се предоставят права на КБФ да взема решения по 
управлението на бюджета на съдебната власт за периода на обявеното 
извънредно положение в страната до 13 април 2020 г., когато не се 
провеждат заседания на Пленума на ВСС, точките от 21 до 47 в настоящия 
протокол са приети с решения на КБФ по протокол № 9/11.03.2020 г. 
 

21. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт към 31.01.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
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. 
 
 

22. 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”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на 

Апелативен съд гр. София по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 696 лв. 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 696 лв. 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. 
 
 

23. 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”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 

Пазарджик за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 028 лв., 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.  

 
 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

районен съд за одобряване на разход по код 90. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски 

районен съд в размер на 352 049,40 лв. 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. 
 
 

25. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бяла 

за 2020 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 015 лв., 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.  
 
 

26. 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”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 
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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 
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 16 100 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Стара Загора с 12 900 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Стара Загора с 3 000 лв. 

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

 
 

27. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 17 808 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово със 
17 808 лв. 

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 6 156 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Габрово с 6 156 лв. 
 
 

28. 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”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен 

съд гр. Свиленград по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 1 495 лв. 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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29. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 6 600 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Поморие с 6 600 лв. 

2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на 6 600 лв. 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 350 лв., 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.  
 
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 7 980 
лв., 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 7 980 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Габрово със 7 980 лв. 
 
 

31. 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”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
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 7 980 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Кърджали със 7 980 лв. 

 
 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 4 180 лв., 
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 4 180 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Левски с 4 180 лв. 
 
 

33. 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”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Девня и 

Висш съдебен съвет за 2020 г. с 960 лв., 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 960 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девня с 960 лв. 
 

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

Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
климатици. 
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 3 133 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Раднево с 1 744 
лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Раднево с 1 389 лв. 

 
 

35. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 8 393 лв. 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 9 652 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. 
Плевен с 9 652 лв.   

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         
1 604,02 лв. с ДДС, както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен 
съвет с 1 604 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 ”Придобиване на НДА” на Окръжен съд гр. 
Плевен с 1 604 лв.       

 
      
36. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 



17 

 

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 7 732 лв., операционна система Windows Server 
Standard 2016 на стойност 1 713 лв. и 1 брой UPS за сървър на стойност 825 
лв., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 10 270 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Перник с 825 
лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Перник със 7 732 лв. 

4. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Перник с 1 713 лв. 
 

 
37. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 
6 972 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд 
гр. Велико Търново с 6 972 лв. 

  
 

38. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 360 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд София-
град с 360 лв. 
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39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
Извлечение от протокол № 5/20.02.2020 г. от заседание на КПКИТ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
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 3 080 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Плевен с 3 080 лв. 
 
 

40. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 4 674 лв., 
както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 4 674 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Плевен с 4 674 лв. 

 
 

41. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 1 397 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Мездра с 1 397 лв. 

 
 
42. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 

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 2 497 лв., 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 1 696 
лв. и софтуер за управление на стойност 801 лв., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 2 497 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен 
специализиран наказателен съд с 1 696 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Апелативен 
специализиран наказателен съд с 801 лв. 
 
 

44. 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”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
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 163 515 лв. 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    
163 515 лв. 

 
 

45. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен 
административен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди 
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А4 с рег. № СА 5162 АХ на органите на съдебната власт или продажба чрез 
търг по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
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. 

 
 
46. 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”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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. 
 
 

47. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
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 51 637,41 лв. 

Столична - ОП 
Възраждане 

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

ВАС 46 972,70 лв. 

Столична - ОП 
Възраждане 

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

ВСС 62 490,64 лв. 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, пл. "Света 
Неделя" № 1 

ПРБ 35 864,26 лв. 
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Столична - ОП 
Възраждане 

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

Адм. съд София 
град 

91 192,35 лв. 

Столична - ОП 
Красно село 

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

СРС 119 587,11 лв. 

Столична - ОП 
Лозенец 

гр. София, ул. "Драган 
Цанков" № 6 

СРС 52 236,76 лв. 

Столична - ОП 
Оборище 

гр. София, ул. "Черковна" 
№ 90 

АпСпНС 165 843,92 лв. 

Бургас 
ул. "Александровска"  
№ 101 

ОС Бургас 88 969,87 лв. 

ОБЩО 714 795,02 лв. 

 
 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
 
 
 

ЧЛЕНОВЕ:      /п/           БОРЯНА ДИМИТРОВА 
 
 
 
  /п/             ГЕРГАНА МУТАФОВА 

 
 
 

/п/               СЕВДАЛИН МАВРОВ 
 
 
 
 
 
 


