П Р О Т О К О Л № 12
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 1 април 2020 г.

ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Боян Магдалинчев – председател
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Гергана Мутафова
Калина Чапкънова
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.
При обсъждането на т. 1 присъства Ралица Виденова - началник отдел
„Финансови разчети и анализи“.
1. ОТНОСНО: Писма от Министерство на финансите с изх. № 61-0043/26.03.2020 г. и № 91-00-95/25.03.2020 г.
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г.,
РЕШИ:
1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на
съдебната власт да предприемат конкретни антикризисни мерки и действия за
ограничаване на разходите по бюджетите им като за целта дефинират
приоритетите си, така че при изпълнението на бюджетите си до края на 2020 г.
да не бъдат поемани ангажименти, които финансово не са обезпечени, както и
недопускане формирането на просрочени задължения. За целта да се извърши
оценка на всички сключени договори по отношение на финансовата им
обезпеченост и крайните срокове за тяхното изпълнение. Информацията да се
представи на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси" да изиска информация
от органите на съдебната власт за очакваното изпълнение на бюджетите им до
края на бюджетната година и предприетите конкретни мерки за намаляване на
разходите. Въз основа на събраната информация да се изготви анализ, който
да бъде докладван на комисия „Бюджет и финанси" и Пленума на ВСС.
3. ПРЕПОРЪЧВА на магистратите и съдебните служители да
заплатят всичките си лични публични задължения, за да бъде подпомогната
дейността по събиране на приходите, което ще доведе до подобряване
дейността в публичния сектор.
4. УВЕДОМЯВА административните ръководители на органите на
съдебната власт, че корекции по бюджетите им за придобиване на дълготрайни
материални активи, текущи ремонти и др. ще бъдат извършвани по
изключение само при аварийни и непредвидени обстоятелства.
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5. ОДОБРЯВА изготвената оценка за очакваното изпълнение на
бюджета на съдебната власт за 2020 г., която е неразделна част от решението.
6. Решенията по т. 1 до т. 5 включително да се изпратят на Министъра
на финансите.
I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 30.01.2020 г.
2. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване
на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г.,
РЕШИ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на
съдебната власт за 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на
персонала“ със 78 430 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата в размер на 78 430 лв. са за сметка на неразпределения
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по
бюджета на съдебната власт за 2020 г.
3. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета
на органите на съдебната власт за 2020 г.
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г.,
РЕШИ:
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
119 480 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения“ с 500 лв.
по § 10-00 „Издръжка“ със 118 980 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г.
със 119 480 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със
118 480 лв.
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 000 лв.
4. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен
съд гр. Варна относно прилагането на чл. 225, ал. 4 от Закона за съдебната
власт.
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Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
ОТЛАГА разглеждането на запитването на административния
ръководител на Окръжен съд гр. Варна с вх. № ВСС – 3358/24.03.2020 г. до
приемане на решение от Пленума на Висшия съдебен съвет по чл. 225, ал. 6 от
ЗСВ.
5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6 от заседанието на Комисия
по правни въпроси към Пленума на ВСС, проведено на 9 март 2020 г., във
връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Козлодуй относно
изплащане на обезщетение на магистрат на основание чл. 225 от ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
На основание чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 229 от
Закона за съдебната власт, базата за определяне на еднократното парично
обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ е полученото брутно трудово
възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало
основанието за обезщетение.
6. ОТНОСНО: Жалба от ….. относно изплащане на облекло.
Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
1. Поставеният въпрос е от компетентността на административния
ръководител на Районен съд гр. Ботевград, при съобразяване с разпоредбите
на Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати,
държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в
органите на съдебната власт.
2. ПРЕПРАЩА жалба с вх. № ВСС – 3324/23.03.2020 г. от … относно
изплащане на сума за облекло на административния ръководител на Районен
съд гр. Ботевград, по компетентност.
7. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на пощенски
услуги.
Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
1. Приема за сведение писмо изх. № ЕП-04-19-50#2/06.03.2020 г. на
ЦУ на Националната агенция по приходите относно данъчното третиране по
Закона за данък върху добавената стойност на доставка на пощенски услуги.
2. ИЗПРАЩА писмо изх. № ЕП-04-19-50#2/06.03.2020 г. на ЦУ на НАП
на Комисия по правни въпроси, за становище.
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8. ОТНОСНО: Предоставяне на хостинг, техническо осигуряване,
поддръжка и осигуряване на интернет свързаност в технически център на
изпълнителя.
Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор за срок от 1(една)
година с „АЙ ПИ СЕК“ ЕООД за предоставяне на хостинг, техническо
осигуряване, поддръжка и осигуряване на интернет свързаност в технически
център на изпълнителя с обща цена на услугата за срока на договора в размер
на …. без ДДС.
9. ОТНОСНО: Поддръжка на Централния уеб базиран интерфейс за
публикуване на съдебни актове.
Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор за срок от 1(една)
година с „АБАТИ“ АД за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове с обща
цена на поддръжката за срока на договора в размер на …. без ДДС.
II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на
пленума на ВСС от 16.03.2020 г.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г.
10. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на учебните и почивни бази на
Прокуратура на Република България за 2020 г., в рамките на общия бюджет.
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г.,
РЕШИ:
УВЕЛИЧАВА бюджета на учебните и почивни бази на Прокуратура на
Република България за 2020 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с 2 325 000
лв., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на предпазни
материали във връзка с осъществяване на превенция на заболяването с
(COVID-19).
Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Военен съд гр.
Пловдив разхода в размер на …. за закупуване на необходими предпазни
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материали във връзка с осъществяване на превенция на заболяването с
(COVID-19) да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2020 г.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен
съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на предпазни,
дезинфекциращи и хигиенни материали.
Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр.
Силистра разхода в размер на …. за закупуване на предпазни,
дезинфекциращи и хигиенни материали във връзка с превенция на
заболяването и намаляване на риска от възникване на корона вирусни
инфекции да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2020 г.
Разни.
13. 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.
Отложена по протокол № 11/25.03.2020 г. на КБФ.
Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
НЕ ПРИЕМА направеното предложение на „А 1 България“ ЕАД 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.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
14. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Министерство на финансите с вх.
№ ВСС-3492/30.03.2020 г. свързано с откриването на банкова сметка за
чуждите средства с титуляр ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г.,
РЕШИ:
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и
методология", той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет:
1.1 да предприеме всички необходими действия за откриване в БНБ на
банкова сметка за чуждите 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.
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1.2 след откриване на Сметката да уведоми Министерство на
финансите за нейния номер и след приключване на операциите по нея да
предприеме действия за закриването и.
2. ОПРЕДЕЛЯ за разпоредители по банковата сметка за чуждите
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, по
бюджета на съдебната власт, както следва:
С ПРАВО НА ПЪРВИ ПОДПИС:
- Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
С ПРАВО НА ВТОРИ ПОДПИС:
- Маргарита Радкова - директор на дирекция „Бюджет и финанси”

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

ЧЛЕНОВЕ: /П/ БОРЯНА ДИМИТРОВА
/П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ
/П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА
/П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА
/П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ
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