
1 

 

 
 

П Р О Т О К О Л   № 11 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 25 март 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Боряна Димитрова 
Георги Кузманов 
Севдалин Мавров 
 

 
От администрацията на ВСС присъства: Маргарита Радкова – директор на 
дирекция „Бюджет и финанси”. 
 
  

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 358 035 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 358 035 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. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. със  
185 100 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 12 000 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 173 100 лв. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr11-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr11-t2-pril1.pdf


2 

 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. по 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 185 100 лв.,  
съгласно Приложение № 1. 

 
 

3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Нина Методиева Докторова – съдия във Върховен 
административен съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен 

административен съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Нина Методиева Докторова – съдия във Върховен 
административен съд, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
13 от протокол № 10/16.03.2020 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 Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Добрин Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд гр. 
Ямбол. 

 
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 Окръжен съд гр. 

Ямбол 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 Добрин 
Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, на основание чл. 303, ал. 3, т. 
1 от ЗСВ и решение по т. 11 от протокол № 10/16.03.2020 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. 

 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София-област за осигуряване на средства за изплащане 
на облекло на новоназначен съдебен служител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr11-t2-pril1.pdf
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ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на 
Административен съд София-област, разходите за изплащане на облекло на 
стойност ... да се поемат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2020 г., 
като при необходимост се извърши вътрешнокомпенсирана промяна между § 
10-00 „Издръжка и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, 
съгласно решение по т. 13 от протокол № 7/26.02.2020 г. на Комисия „Бюджет и 
финанси“. 

 
 

6. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци 

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

 
 

ОБЩИНА АДРЕС 
ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА НУЖДИТЕ 

НА  

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Столична - 
ОП Витоша 

ПБ "Трендафила" СГП ... 

Столична - 
ОП 
Възраждане 

ул. Екзарх Йосиф № 
14 

НИП ... 

Столична - 
ОП Овча 
купел 

Народно хоро - сграда 
4376 кв.м. 

СГП ... 

Столична - 
ОП Овча 
купел 

Народно хоро - земя 
3944 кв.м. 

СГП ... 

Столична - 
ОП Овча 
купел 

Народно хоро - земя 
4535, кв.м., сграда 
4440 кв.м. и КПП 13 
кв.м. 

СГП ... 

Столична - 
ОП Сердика 

ул. Подполковник 
Калитин № 21 

ПРБ ... 

Благоевград бул. Васил Левски 1 ОС ... 

Благоевград 
ул. Крали Марко № 2, 
ет.1  

РП и Адм. съд ... 

Велико 
Търново 

ул. Васил Левски № 16 ОС ... 

Видин ул. Дунавска № 14 ОП ... 

Видин  
ул. Цар Симеон 
Велики № 3 

Адм. съд ... 

Габрово пл. Възраждане № 1 ОС ... 
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Горна 
Оряховица 

пл. Христо Ботев № 2 РС ... 

Добрич ул. Д-р К. Стоилов № 7 ОС ... 

Елена  
ул. Йеромонах Йосиф 
Брадати № 2 

РС ... 

Ихтиман ул. Иван Вазов № 1 РС ... 

Малко 
Търново 

ул. Райна Княгиня № 3 РС ... 

Монтана  
ул. Граф Игнатиев № 
1 

ОС  ... 

Оряхово 
ул. Андрей Чапразов 
№ 27 

РС ... 

Павликени  
ул. Атанас 
Хаджиславчев № 8 

РС ... 

Пловдив ул. Иван Вазов № 20 Адм. съд ... 

Попово 
ул. Александър 
Стамболийски № 1 

РС ... 

Раднево  ул. Тачо Даскалов № 1 РС ... 

Разград пл. Независимост № 2 ОС ... 

Разград пл. Независимост № 2 РС ... 

Разград ул. Бели лом № 33 Адм. съд ... 

Свищов 
ул. Димитър Г. Анев 
№ 2 

РС ... 

Севлиево 
ул. Стефан Пешев № 
6 

РС ... 

Силистра ул. Илия Блъсков № 7 ОП ... 

Силистра 
ул. Симеон Велики № 
31 

ОС ... 

Смолян бул. България № 16 ОС ... 

Тервел 
ул. Св. Св. Кирил и 
Методий № 4 

РС ... 

Търовище 
ул. Стефан Караджа 
№ 1 

ОС ... 

Хасково бул. България № 144 ОС ... 

Хасково ул. Преслав 26 Адм. съд ... 

Чепеларе ул. Беломорска № 48 РС ... 

Шумен ул. Съединение № 1 ОС ... 

Шумен 
ул. Карел Шкорпил № 
1 

РС ... 

Шумен 
бул. Славянски № 64, 
ет. 2-3 

Адм. съд ... 

ОБЩО МДТ: .. 

 
 

7. ОТНОСНО: Писмо от управителя на „БАЛКАМ ГРУП“ ООД и писмо от 
председателя на Окръжен съд гр. Сливен във връзка със запитване от 
управителя на „Микра-Груп“ ЕООД относно заплащане на наемна цена по 
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договори за наем при условията на извънредното положение, обявено от 
Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Въпросите свързани с договорите за наем на движимо и недвижимо 
имущество с органите на съдебната власт се разрешават в съответствие с 
конкретните условия на сключените договори за наем, с изключение на 
последиците от забава за плащане на задълженията на частноправните 
субекти по чл. 6 от ЗМДВИП (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) 
 

 
8. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Бургас във връзка с бъдещи непланирани разходи в бюджета на съда за 
2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Препоръчва на административните ръководители на органи на 

съдебната власт, които се помещават в една и съща сграда, с оглед икономия 
на финансов ресурс при подаване на всякакъв вид документи да не използват 
пощенски услуги, а да създадат необходимата организация това да се 
извършва по електронен път или чрез приемане – предаване при осигурени 
условия за безопасност. 
 

II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 
пленума на ВСС от 16.03.2020 г.  

 
9. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната 

власт към 29.02.2020 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 29.02.2020 г. 

2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 
към 29.02.2020 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

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

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на 
възнаграждения на вещи лица. 
 

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

Р Е Ш И : 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2020 г. на Районен 
съд гр. Малко Търново по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 18 000 лв. за 
изплащане на възнаграждения на вещи лица по образувани дела за положен 
нощен труд от служители на ГД „Гранична полиция“. 

Средствата в размер на 18 000 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

2. ПОВТОРНО ПРЕПОРЪЧВА на органите на съдебната власт да се 
съобразяват с решения на Комисия „Бюджет и финанси“ по протоколи №№ 
46/30.10.2019г., т. 19 и 47/06.11.2019 г., т. 26.2. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за изплащане на 
възнаграждения на вещи лица и извършен превод. 

 
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. Белоградчик с 3 850 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за изплащане на 
възнаграждения на вещи лица по дела за трудово-правни спорове с ГД 
„Гранична полиция“ и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ /в 
това число 280 лв. за извършен превод от и на турски език по НОХД 268/2019/. 

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

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 
дезинфекциращи и хигиенни материали. 
 

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 

Административен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 500 лв., с 
цел осигуряване на средства за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни 
материали. 

Средствата в размер на 500 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на дезинфекциращи 
и хигиенни материали. 

 
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 корекция по бюджета за 2020 г. на Районен съд 
гр. Карлово по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 600 лв., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали. 

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

 
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за поставяне на защитна 
преграда в регистратурата на съда, поставяне на дозатор за дезинфектант, 
като и материали и дезинфектанти.  
 

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 Районен 

съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 2 000 лв., с цел 
осигуряване на средства за поставяне на защитна преграда в регистратурата 
на съда, поставяне на дозатор за дезинфектант на посетителите, както и 
материали и дезинфектанти.  

Средствата в размер на 2 000 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

2. ИЗИСКВА от административния ръководител на Районен съд гр. 
Елин Пелин да представи разходо-оправдателните документи за извършените 
разходи.  
 
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на три броя 
климатици. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА вземането на решение до представяне на допълнителна 

информация от административния ръководител на Районен съд гр. Левски 
относно начинът на отопление на сградата. 

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

Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя 
климатици. 

 
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 Районен съд гр. 

Елена и Висш съдебен съвет за 2020 г. с 6 630 лв. /в това число монтаж – 1 020 
лв./ за 6 броя климатици  BTU 12 000, както следва: 
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1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 6 630 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Елена с 6 630 
лв. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. 
Елена и Висш съдебен съвет за 2020 г. с 1 490 лв. /в това число монтаж – 200 
лв./ за 1 брой климатик  BTU 18 000, както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 1 490 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Елена с 1 490 лв. 

 
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Тервел за осигуряване на средства за доставка на пет броя метални 
шкафове. 

 
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. Тервел по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 1 380 лв. с цел осигуряване 
на средства за доставка на пет броя метални шкафове. 

Средствата в размер на 1 380 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на цифрова 
многофункционална 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

на Районен съд гр. Кърджали за 2020 г. със 7 980 лв., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой цифрова многофункционална 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 Районен съд гр. 
Кърджали със 7 980 лв. 
 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Лом 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 : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

на Районен съд гр. Лом за 2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване 
на един брой копирна машина Xerox VersaLink B7035 /скорост 35 ppm A4/, 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. Лом 
с 4 180 лв. 
 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
компютърни конфигурации и лиценз за ползване на програмен продукт. 

Извлечение от протокол № 7/12.03.2020 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 

Окръжен съд гр. Разград за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя компютърни конфигурации на стойност 2 400 лв. и 2 броя 
лицензи за операционни системи Microsoft Windows 10 pro на стойност 600 лв., 
както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 3 000 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Разград с 2 400 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Разград с 600 лв. 
 

 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 24-
портови мрежови комутатори, 1 брой 48-портов мрежови комутатор, 1 брой 
сървър и 1 брой операционна система Microsoft Windows Server 2019. 

Извлечение от протокол № 7/12.03.2020 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 

Окръжен съд гр. Благоевград за 2020 г. с 10 551 лв., от които 1 741 лв.-за 
закупуване на 2 броя 24-портови мрежови комутатори и 1 брой 48-портов 
мрежови комутатор, 7 271 лв.-за закупуване на 1 брой сървър и 1 539 лв.-за 
закупуване на 1 брой операционна система Microsoft Windows Server, както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 
10 551 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград с 
1 741 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Благоевград със 7 271 лв. 

4. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Благоевград с 1 539 лв. 
 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 4 
броя скенери, 12 броя UPS, 4 броя компютърни конфигурации и 4 броя лицензи 
за операционна система Windows 10 Pro. 

Извлечение от протокол № 7/12.03.2020 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Административен съд гр. Русе за 2020 г., с цел осигуряване на средства 
общо 11 687 лв. за закупуване на 4 броя скенери /7 135 лв./ и 4 броя 
компютърни конфигурации /4 552 лв./, както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 11 687 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Русе с 11 687 лв. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Русе за 2020 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 4 броя лицензи за операционна система Windows 10 Pro, както 
следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 1 196 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен 
съд гр. Русе с 1 196 лв. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Русе за 2020 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 12 броя UPS, както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 1 788 лв. 

3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Русе 
с 1 788 лв. 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 
операционна система за сървър, 2 броя компютри и 2 броя лицензи за 
операционна система Windows 10 Pro. 

Извлечение от протокол № 7/12.03.2020 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 : 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Троян за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър, както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет със 7 400 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Троян със 7 400 лв. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Троян за 2020 г., с цел осигуряване на средства общо 
2 148 лв., в т.ч. за закупуване на операционна система за сървър /1 550 лв./ и 2 
броя лицензи за операционна система Windows 10 Pro /598 лв./, както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 2 148 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Троян с 2 148 лв. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Троян за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя компютри, както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 1 780 лв. 

3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Троян с 1 780 
лв. 

 
 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри и 2 
броя ОЕМ лицензи за сървъри. 

Извлечение от протокол № 8/18.03.2020 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 

Районен съд гр. Ямбол за 2020 г. с 12 060 лв., от които 8 784 лв.-за закупуване 
на 2 броя сървъри и 3 276 лв.-за закупуване на 2 броя ОЕМ лицензи за 
сървърна операционна система, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 12 060 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Ямбол с 8 784 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Ямбол с 3 276 лв. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
записваща и озвучителна система. 

Извлечение от протокол № 7/12.03.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
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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 

Специализиран наказателен съд за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на записваща и озвучителна система на обща стойност 1 500 лв., 
както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 1 500 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран 
наказателен съд с 1 500 лв. 

 
 
 26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
звукозаписни системи. 

Извлечение от протокол № 7/12.03.2020 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. Велико Търново за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя звукозаписни системи, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 1 881 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велико Търново 
с 1 881 лв. 

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя документни 
мрежови скенери. 

Извлечение от протокол № 7/12.03.2020 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 

Окръжен съд гр. Габрово за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя документни мрежови скенери, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 4 780 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Габрово с 4 780 лв. 
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28. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
документни скенери. 

Извлечение от протокол № 7/12.03.2020 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. Севлиево за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя документни скенери с автоматично подаване на 
оригиналите (ADG), както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 3 180 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Севлиево с 3 180 лв. 
 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Петрич за осигуряване на средства за привеждане в съответствие с 
изискванията на помещение за регистратура за класифицирана информация и 
възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за осигуряване на средства за 
привеждане в съответствие с изискванията на помещение за регистратура за 
класифицирана информация в Районен съд гр. Петрич, до произнасяне на 
Комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Петрич за 2020 г. с 56 лв., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, взел 
участие в работната среща на Националната съдебна мрежа за международно 
сътрудничество по наказателни дела, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 56 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Петрич с 56 лв. 

 
 

30. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт с 
цел осигуряване на средства за текущи ремонти и други във връзка с решение 
по т. 2 от протокол № 8/11.03.2020 г. на Комисия „Управление на 
собствеността“. 
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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 с 545 892 лв. 
1.2  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Русе със 

113 568 лв. за  ремонтни работи по стени и тавани в коридор, стълбище и зали 
– изкърпване, шпакловка, латексово боядисване, за смяна на дограма на 
коридор на ет.1, две балконски врати и зали № 7 и № 13. 

1.3  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свищов с 
53 878 лв. за подмяна на дограма - 50 бр. прозорци и всички съпътстващи 
работи, ремонт на 4 бр. санитарни възли, подмяна на ламиниран паркет на 3 
помещения. 

1.4  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велинград с 
46 650 лв. за ремонтни работи в канцеларии, 2 бр. съдебни зали, общи части, 
подмяна на паркет и гранитогрес в общи части. 

1.5  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Казанлък със 
77 263 лв. за ремонтни работи на кабинети от трите етажа, в т.ч подмяна на 
интериорни врати, обезопасяване със защитно фолио на прозорци на 1-ви 
етаж, доставка и монтаж на пожароустойчива врата на котелно. 

1.6 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пазарджик с 
42 258 лв. за ремонт на подови настилки, тавани и стени, подмяна на пейки в 
съдебни зали. 

1.7 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Пазарджик с 20 000 лв. за ремонт на кабинет на председателя, служба 
Регистратура,  зали № 1 и № 2, коридори, склад, WC-та, помещение за 
временен престой и изолация, в т.ч. стенни и тавански покрития, подови 
настилки – 17 кв.м., подмяна на дограма - 9,3 кв.м.  

1.8 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Стара Загора 
с 99 688 лв. за ремонт на зала № 4,  кабинет на 4-ти етаж, WC на етаж I,  WC на 
ниво сутерен, ремонт на ел. инсталация в ремонтираните помещения, доставка 
и монтаж на интериорни врати.   

1.9 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Стара Загора с 
40 199 лв. за ремонт на съдебни зали № 10,12,13 и работно помещение на 4-ти 
етаж, в т.ч – подови настилки, стени, тавани, ремонт на ел. инсталация, 
доставка и монтаж на интериорни врати. 

1.10  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ботевград с 
46 988 лв. за ремонтни дейности на сутерен, първи етаж и стълбище, втори 
етаж,  трети етаж и тераси, ремонт на тавански и стенни покрития, ремонт на 
хидроизолация на покрив и стени на английски двор, нова настилка на 
тротоари, армирана бетонова настилка и др. 

1.11  УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Омуртаг с 5 
400 лв. за подмяна на 8 бр. прозорци и 2 бр. врати и 1 бр. врата с витрина. 

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

3. ПРЕПОРЪЧВА на комисия „Управление на собствеността“ да 
прецизира принципите за извършване на основни и текущи ремонти, като счита, 
че е резонно те да се извършват от органа, който стопанисва сградата или да 
има съгласувателна процедура между органите на съдебната власт настанени 
в една и съща сграда. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за неотложен 
текущ ремонт на чилър. 

Извлечение от протокол № 9/18.03.2020 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 : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на 

Административен съд гр. Кърджали по § 10-00 „Издръжка“ с 2 599 лв. с цел 
осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на термопомпения ВОА 
/Чилър/. 

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

 
 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за текущ ремонт на 
отоплителна инсталация, следствие на настъпила авария в сградата на съда. 

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 : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2020 г. на Районен 
съд гр. Свиленград по § 10-00 „Издръжка“ с 901 лв., с цел осигуряване на 
средства за текущ ремонт на отоплителна инсталация, следствие настъпила 
авария в сградата на съда. 

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

 
 

33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливница за осигуряване на средства за възлагане на строително 
ремонтни работи и присъединяване към разпределителната електрическа 
мрежа.  

Извлечение от протокол № 9/18.03.2020 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 : 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2020 г. на Висш 

съдебен съвет и Районен съд гр. Сливница, както следва: 
1.1.  НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен 

съвет с 22 206 лв. 
1.2.  УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. 

Сливница с 22 206 лв. с цел осигуряване на средства за възлагане на 
строително-ремонтни работи с предмет „Захранване на ГТР от КРШ за обект 
„Съдебна палата гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по ПУП на гр. Сливница“ и 
изграждане на трасе за захранващи кабели ГТР /главно разпределително 
табло/ до ново електромерно табло. 

Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на 22 206 лв. по бюджета на Районен съд гр. 
Сливница за възлагане на строително-ремонтни работи с предмет 
„Захранване на ГТР от КРШ за обект „Съдебна палата гр. Сливница, УПИ 
XXVI, кв. 8 по ПУП на гр. Сливница“ и изграждане на трасе за захранващи 
кабели ГТР /главно разпределително табло/ до ново електромерно табло са 
за сметка на предвидения Неразпределен резерв за проектиране и основен 
ремонт на сгради, 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.   

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2020 г. на Висш 
съдебен съвет и Районен съд гр. Сливница, както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 21 360 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. 
Сливница с 21 360 лв. с цел осигуряване на средства за заплащане на 
постоянна съставляваща на цената /такса присъединяване/ - част от цената за 
присъединяване по Договор за присъединяване към разпределителната 
електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на 20 598 лв. по бюджета на Районен съд гр. 
Сливница за заплащане на постоянна съставляваща на цената /такса 
присъединяване/ - част от цената за присъединяване по Договор за 
присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД са за сметка на предвидения резерв за Разходи 
за такси към експлоатационните дружества и други разходи за обекти, 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.   

Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на 762 лв. по бюджета на Районен съд гр. 
Сливница за заплащане на постоянна съставляваща на цената /такса 
присъединяване/ - част от цената за присъединяване по Договор за 
присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД са за сметка на предвидения резерв за 
Осигуряване на достъпна среда в имоти на съдебната власт, 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.   
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34. ОТНОСНО: Увеличение на бюджета на Националния институт на 
правосъдието с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на ведомствен 
апартамент.  

Извлечение от протокол № 9/18.03.2020 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 : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. по § 10-00 

„Издръжка“ на Националния институт на правосъдието с 19 384 лв. с цел 
осигуряване на средства за текущ ремонт на ведомствен апартамент, находящ 
се в гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6, вх. А, ет. 17, ап. 68 – 
предоставен за нуждите на постоянните преподаватели на НИП. 

Средствата в размер на 19 384 лв. са за сметка на резерва за 
неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 
 

Разни. 
 
35. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България в 

отговор на писмо с вх. № ВСС-3096/16.03.2020 г. на директора на дирекция 
„КИС“ в Щаба на отбраната, относно разпределянето на допълнителните 
финансови средства за Прокуратурата на Република България, 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”, 

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

 
Приема за сведение постъпилата информация от Прокуратурата на 

Република България за разпределението на допълнителните средства, 
предвидени за изпълнението на дейности по КАС за 2020 г. 
 
 

36. ОТНОСНО: Откриване на банкова сметка за чужди средства в 
левове за целите на събиране на средства от дарения и помощи за 
подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на 
COVID-19 на територията на страната. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  да бъде открита банкова сметка за чужди 

средства в левове за целите на събиране на средства от дарения от 
магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и 
мерки срещу разпространението на COVID – 19 на територията на страната. 

2. ВЪЗЛАГА  на дирекция „Бюджет и финанси“  да предприеме всички 
необходими действия пред Министерство на финансите за откриване в БНБ на 
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банкова сметка за чужди средства в левове за целите на събиране на средства 
от дарения от магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането 
на дейности и мерки срещу разпространението на COVID – 19 на територията 
на страната. 

 
37. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия 

съдебен съвет за сключване на договор за изграждане на система за следене и 
наблюдение на телесната температура на гражданите за сградата на Висш 
съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, гр. София.  

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
 
 
 

ЧЛЕНОВЕ:       /п/     БОРЯНА ДИМИТРОВА 
 
 
 
     /п/      ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 

 
 
 

    /п/      СЕВДАЛИН МАВРОВ 
 
 
 
 
 
 


