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П Р О Т О К О Л   № 14 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 13 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. 
  

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“ със 120 396 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 120 396 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. с  
630 922 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
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по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 73 613 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 557 309 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 

630 922 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 602 698 

лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 28 224 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Димо Малчев Димов – съдия в Окръжен съд гр. Варна. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 
Варна за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на Димо 
Малчев Димов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, 
на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 7 от протокол № 
12/07.04.2020 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: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2020 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 10 910 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 10 910 лв. 
 

 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната 
заплата на командировани магистрати. 
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 699 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 149 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 848 лв. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2020 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 761 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 761 лв. 
 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 10 298 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 
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2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 670 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован младши съдия. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 10 968 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на двама 
магистрати за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.,както следва:  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 750 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Варна за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 8 750 лв. 
 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 549 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 839 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 388 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 
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10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. март включително.  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Силистра за   
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 801 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Силистра за 2020 г. по      
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 801 лв. 
 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. март включително.  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 145 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 145 лв. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. март включително.  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София – град за    
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 201 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 201 лв. 
 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 9 665 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 9 665 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

 
 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. март включително,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2020 г. по           
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 801 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Радомир за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 801 лв. 

 
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 
Р Е Ш И : 
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Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 030 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2020 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 030 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 802 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 802 лв. 

 
 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2020 г. по           
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 3 097 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 603 лв. 
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3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2020 г. по           
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 8 700 лв. 

 
 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2020 г. по           
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 575 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2020 г. по         
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 575 лв. 

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на двама 
командировани магистрати за първо тримесечие на 2020 г., 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 10 528 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Сливен за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 10 528 лв. 

 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София - град за осигуряване на средства за изплащане 
на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 

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

Р Е Ш И : 
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Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 
осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
четирима съдии за периода от м. януари 2020 г. до м. март 2020 г., 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 18 001 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София - град за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 18 001 лв. 

 
 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за първо тримесечие на 2020 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 710 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 710 лв. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за първо тримесечие на 2020 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 932 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Ямбол за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 932 лв. 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани магистрати. 
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Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 577 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 215 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 792 лв. 

 
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Кюстендил за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 976 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 976 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за изплащане на разлика 
в работната заплата на командирован съдия. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  
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1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Велико Търново 
за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 2 664 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2020 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 664 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

 
 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Велинград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. март включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 801 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 801 лв. 

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София - град за 2020 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 282 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 960 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 242 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 



12 

 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани магистрати. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2020 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 450 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 450 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2020 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 296 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 296 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 
Р Е Ш И : 
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Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 
осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Хасково за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 801 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 801 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Хасково за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 011 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 011 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

 
 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 058 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
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правоотношения“ с 1 058 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

 
 

33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. март включително.  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 801 лв.  

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 801 лв. 

 
 

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи на командировани магистрати за участие в работна среща. 

 
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 

Окръжен съд гр. Бургас за 2020 г. с 358 лв., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, взели 
участие в среща на Националната съдебна мрежа за международно 
сътрудничество по наказателни дела в Република България и в работна среща 
във връзка с одобрена концепция за промяна на ролята и функциите на 
съдебните помощници, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 358 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Бургас с 358 лв. 
 

 
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на предпазни 
средства, хигиенни и дезинфекциращи материали. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Пловдив средствата в размер на ... за закупуване на предпазни средства, 
хигиенни материали и дезинфекциращи материали за работни помещения, 
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зали и лица, както и на общите части на шестетажната административна сграда 
на Съдебната палата – Пловдив да бъдат за сметка на утвърдения бюджет на 
съда за 2020 г. 

Забележка: 
Размерът на исканата сума за увеличение на бюджета на Окръжен 

съд гр. Пловдив – ... представлява 2,6 % от първоначално утвърдения 
бюджет на съда, като са изключени разходите за СБКО. 

  
 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на 

Административен съд гр. Варна разходите за закупуване на дезинфекциращи и 
хигиенни материали да бъдат извършени за сметка на утвърдения бюджет на 
съда за 2020 г. 

Забележка: 
Размерът на исканата сума за увеличение на бюджета на 

Административен съд гр. Варна за закупуване на дезинфекциращи и 
хигиенни материали – ... представлява 1,21 % от първоначално утвърдения 
бюджет на съда, като са изключени разходите за СБКО. 

 
 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на 

Административен съд гр. Перник разходите за закупуване на дезинфекциращи 
и хигиенни материали да бъдат извършени за сметка на утвърдения бюджет на 
съда за 2020 г. 

Забележка: 
Размерът на исканата сума за увеличение на бюджета на 

Административен съд гр. Перник за закупуване на дезинфекциращи и 
хигиенни материали – ... представлява 2,23 % от първоначално утвърдения 
бюджет на съда, като са изключени разходите за СБКО. 

 
 

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

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Монтана разходите за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали да 
бъдат извършени за сметка на утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 

Забележка: 
Размерът на исканата сума за увеличение на бюджета на Районен 

съд гр. Монтана за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали –   
... представлява 1,12 % от първоначално утвърдения бюджет на съда, като 
са изключени разходите за СБКО. 

 
 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Пазарджик разходите за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали 
да бъдат извършени за сметка на утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 

Забележка: 
Размерът на исканата сума за увеличение на бюджета на Районен 

съд гр. Пазарджик за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали –   
... представлява 0,5 % от първоначално утвърдения бюджет на съда, като 
са изключени разходите за СБКО. 

 
 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Разлог разходите за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали да 
бъдат извършени за сметка на утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 

Забележка: 
Размерът на исканата сума за увеличение на бюджета на Районен 

съд гр. Разлог за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали –   ... 
представлява 0,37 % от първоначално утвърдения бюджет на съда, като са 
изключени разходите за СБКО. 

 
 

41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 
защитни маски за многократна употреба. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на Окръжен съд 
гр. Перник и Районен съд гр. Перник разходите за закупуване на защитни маски 
за многократна употреба с клапан да бъдат извършени за сметка на 
утвърдените им бюджети за 2020 г. 

Забележка: 
Размерът на сумите за закупуване на защитни маски за 

многократна употреба с клапан от Окръжен съд гр. Перник и Районен съд гр. 
Перник представляват под 1 % от първоначално утвърдените им бюджети, 
като са изключени разходите за СБКО. 

 
 

42. ОТНОСНО: Актуализиране на Инвестиционната програма по § 51-
00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висшия съдебен съвет за 2020 г. 

Извлечение от протокол № 10/01.04.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. СЪГЛАСУВА общия размер на годишната задача за 2020 г. в размер 

на ..., в т.ч. ... за основен ремонт на ДМА и ……………. за придобиване на ДМА, 
в представеното поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

Забележка: 
В предложеното поименно разпределение на разходите за основни 

ремонти на ДМА за 2020 г. не е извършена промяна на общата стойност – 
..., утвърдена съгласно решение по т. 15 от протокол № 5/27.02.2020 г. на 
пленума на ВСС. 

2. Препоръчва на комисия „Управление на собствеността“ при 
последващо актуализиране на поименното разпределение на разходите по § 
51-00 „Основен ремонт на дълготрайни активи“ в решението си да изписва 
общата сума на годишните задачи, с цел избягване на възможността за 
несъответствие между съответното Приложение „Сметни стойности и разчети 
за финансиране на капиталовите разходи и трансфери през 2020 г.“ при 
съгласуване на решението на КУС от страна на КБФ. 

3. Изпраща решенията по т. 42 на комисия „Управление на 
собствеността“ по компетентност. 

 
 

43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Свиленград за осигуряване на допълнителни средства ежемесечно за 
период от две години във връзка с осъществяване на видеоконферентни 
връзки.  

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 
Р Е Ш И : 

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

съд гр. Свиленград по § 10-00 „Издръжка“ с 1 536 лв. за осигуряването на 
свързаност на сградата, в която ще се изгражда видеоконферентната зала към 
Единната съобщителна мрежа на държавната администрация /ЕСМ/. 
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Средствата в размер на 1 536 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

Забележка: 
Съгласно представената оферта, месечната абонаментна такса е 

192 лв., т.е. за периода от м. май до м. декември необходимите средства са 
в размер на 1 536 лв.  

 
 

44. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Бургас във връзка със създаване на организация за 
предаване на документи между органите на съдебната власт, които се 
помещават в една и съща сграда, при осигурени условия за безопасност.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение писмото от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Бургас във връзка със създаване на организация за 
предаване на документи между органите на съдебната власт, които се 
помещават в една и съща сграда, при осигурени условия за безопасност.  

  
 

45. ОТНОСНО: Задължения по Закона за местните 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 

СТОПАНИСВАНЕ 
ОТ  

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Варна 
ул. Никола 
Вапцаров № 3А АдмС ... 

Варна 
пл. Независимост  
№ 2 ОС ... 

Варна 
ул. Георги Атанасов 
№ 2 ОП ... 

Варна 
бул. Владислав 
Варненчик № 57 РС 

... 

Варна 

бул. Владислав 
Варненчик № 63 /ул. 
Ангел Кънчев № 14/ РС ... 

Варна  
ул. Никола Кънев  
№ 26 - земя ВСС ... 

Враца 
ул. Демокрация 
 № 14 ОП ... 
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Казанлък 
ул. Отец Паисий 
Хилендарски № 16 РС ... 

Трън 
ул. Георги Димитров 
№ 4 РС ... 

ОБЩО ТБО: ... 

 
II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 

пленума на ВСС от 09.04.2020 г.  
 

46. ОТНОСНО:  Анализ за очакваното изпълнение на бюджетите на 
органите на съдебната власт до края годината. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ анализа за очакваното изпълнение на 

бюджетите на органите на съдебната власт до края на 2020 г. 
 

 
47. ОТНОСНО: Антикризисни мерки за оптимизиране и ограничаване 

на разходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г. във връзка с обявеното 
извънредно положение в страната. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на 

съдебната власт в качеството им на второстепенни разпоредители с бюджет да 
предприемат необходимите действия за оптимизиране и ограничаване 
разходите си по бюджета до края на финансовата 2020 г., чрез определяне на 
лимити и при съобразяване със следните антикризисни мерки: 

- да сведат до минимум разходите за командировки; 
- при определяне възнагражденията на вещи лица да се съобразяват 

решенията на Комисия „Бюджет и финанси“ №№ 46/30.10.2019 г., т.19  и  
47/06.11.2019 г., т. 26.2., като същевременно следва да се прецизират 
представените декларации за изплащане на суми за пътни, дневни и нощувки; 

- канцеларски и акцедентни материали да се закупуват при изготвени 
мотивирани писмени заявки от отговорните затова лица; 

- да се преустановят разходите за подмяна на обзавеждане, 
оборудване и офис техника; 

- да се прецизират разходите за преводачески услуги; 
- стриктно да се съблюдава извършването на разходите за вода, 

електроенергия и топлоенергия в административните сгради стопанисвани от 
ораните на съдебната власт; 

- да се упражнява контрол върху закупуването и разходването на 
всички видове материали, консумативи и гориво за служебните автомобили; 

- разходите за дезинфектанти и предпазни средства, необходими за 
обезпечаване на противоепидемичните мерки да се извършват  в рамките на 
утвърдените бюджети; 
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- преустановява се закупуването на хардуер и софтуер, освен в 
случаите на аварийност и непредвиденост, съобразно решение на КПКИТ; 

- преустановява се закупуване на всякакъв вид дълготрайни 
материални активи, освен в случаите на аварийност и непредвиденост, 
съобразно решение на комисия „Управление на собствеността“; 

- преустановява се извършването на текущи ремонти, освен в случаите 
на аварийност и непредвиденост, съобразно решение на комисия „Управление 
на собствеността“. 

Мерките да се прилагат при спазване на законосъобразност, 
целесъобразност и обективност и по начин, който не затруднява работния 
процес. 

2. Препоръчва на Националния институт на правосъдието при 
възможност да пренастроят програмата си за дистанционно провеждане на 
семинари и обучения, като командировъчни средства извън този способ за 
участие в такива мероприятия да не се заплащат. 

3. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт, че до 30.09.2020 г. не следва да се извършват разходи 
съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и 
Наредба № 3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични 
медицински прегледи на работниците. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
48. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в 

т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд 
за 2020 г., в рамките на общия бюджет. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета на Върховния касационен съд за 
2020 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения 
бюджет на Върховен касационен съд за 2020 г., с цел осигуряване на средства 
за СБКО, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 90 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 10 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 90 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 10 000 лв. 
 

 
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 
брой ОС Windows Server 2019 Std. 
             Извлечение от протокол № 10/26.03.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 

Р Е Ш И : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 
Районен съд гр. Трън за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 1 брой сървър на стойност 4 500 лв. и 1 брой ОС Windows Server 2019 Std на 
стойност 1 598 лв., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 6 098 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Трън с 4 500 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Трън с 1 598 лв. 

 
 

50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 11 броя батерии 
за UPS. 
             Извлечение от протокол № 10/26.03.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 
Районен съд гр. Поморие за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 8 броя батерии за UPS за сървър на обща стойност 300 лв. и 3 
броя батерии за UPS за компютърни конфигурации на обща стойност 100 лв., 
както следва:  

 1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 400 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Поморие с 400 
лв. 
 
 

51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 
модул/подсистема „Граждански договори“ към програмен продукт „Аладин“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Апелативен съд гр. Варна за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на модул/подсистема „Граждански договори“ към програмен продукт 
„Аладин“, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 600 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Апелативен съд гр. 
Варна с 600 лв. 

 
  
52. ОТНОСНО: Искания от административните ръководители на 

Районен съд гр. Плевен, Административен съд гр. Бургас, Районен съд гр. 
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Благоевград, Районен съд гр. Велико Търново и Районен съд гр. Севлиево за 
осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника, 
защитни стени, звукозаписни системи, информационни дисплеи и софтуер към 
тях. 

  Извлечения от протокол № 10/26.03.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. 
Плевен, Административен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Благоевград, 
Районен съд гр. Велико Търново и Районен съд гр. Севлиево за 2020 г. с цел 
осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника, 
защитни стени, звукозаписни системи, информационни дисплеи и софтуер към 
тях. 

Забележка: 
Съгласно решение по т. 1 от протокол № 12/01.04.2020 г. на 

комисия „Бюджет и финанси“, упълномощена с решение от 16.03.2020 г. на 
пленума на ВСС, административните ръководители на органите на 
съдебната власт са уведомени, 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. 

  
Одитни доклади. 
 
53. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръки № 1 и № 2 по т. 
4 и препоръка № 1 по т. 5 от одобрения план за действие с решение на 
пленума на ВСС по протокол № 28, т. 57 от 21.11.2019 г. в Районен съд гр. 
Омуртаг. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
1. Указва на административния ръководител да изиска от главния 

счетоводител своевременни и адекватни действия за цялостното изпълнение 
на препоръка № 1 по т. 4 от плана за действие. 

2. Одобрява изпълнението на препоръка № 2 по т. 4 и препоръка № 1 
по т. 5 съгласно представената писмена информация. 
 

Разни. 
 
54. ОТНОСНО: Задължения по Закона за местните данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 

Р Е Ш И : 
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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 
Триадица-
Средец 

гр. София, бул. 
Витоша № 2 

ВКС 832 757,25 лв. 

Столична - ОП 
Изгрев 

гр. София, бул. Г. М. 
Димитров № 42 

НСлС 144 421,07 лв. 

Враца 
гр. Враца, ул. Христо 
Ботев № 29 

ОС 42 223,73 лв. 

Пловдив 
гр. Пловдив, бул. 6-
ти септември № 167 

ОС 39 174,43 лв. 

ОБЩО ТБО: 1 058 576,48 лв. 

 
 
55. ОТНОСНО: Необходимост от доставка и монтаж на технически 

средства и съоръжения за охрана за обект: „Преустройство на съществуваща 
сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд – Нова 
Загора“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи със 

„СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД договор за доставка и монтаж на технически средства 
и съоръжения за охрана, за осъществяване на контрол на достъп след входна 
врата за обект: „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на 
пристройка към нея за нуждите на Районен съд – Нова Загора“, за срок от 6 
(шест) месеца, на обща стойност 29 740,05 лв. (двадесет и девет хиляди 
седемстотин и четиридесет лв. и 5 ст.) без вкл. ДДС.  

 
 

56. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по 
проекти на Висшия съдебен съвет със средства от Европейския съюз -  
Оперативна програма „Добро управление“, Други европейски средства и 
Норвежки финансов механизъм към 31.03.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА за сведение обобщена справка за усвояване на 

средствата от Европейския съюз по проекти на Висшия съдебен съвет към 
31.03.2020 г. 
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2. ПРЕДОСТАВЯ на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ 
Обобщена справка за получените и изразходваните средства от Европейския 
съюз по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.03.2020 г., за приобщаване 
към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите. 

 
 
57. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република 

България за безвъзмездно предоставяне на 5 броя автомобили на 
Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Изпълнение на 
наказанията“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната 

собственост, Прокуратура на Република България да предостави безвъзмездно 
за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД 
„Изпълнение на наказанията“ служебни автомобили, както следва: 

- лек автомобил Пежо 307 с рег. № СА 4001 ХА от Специализирана 
прокуратура; 

- лек автомобил Форд Фокус с рег. № СВ 3786 ВТ от Специализирана 
прокуратура; 

- лек автомобил Форд Фокус с рег. № С 6222 НХ от СГП; 
- лек автомобил Ауди А6 с рег. № С 2114 НК от ОП София; 
- лек автомобил Форд Експлорер с рег. № С 2507 СВ от Администрация 

на Главния прокурор. 
 

 
58. 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. 
 
 

59. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение по т. 8 и 
т. 9 на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол №12/01.04.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ решението по т. 8 и т. 9 от протокол № 

12/01.04.2020 г. на комисия „Бюджет и финанси“ да бъде допълнено с 
условието, че договорите влизат в сила от 16.03.2020 г., като решенията 
придобиват следния вид: 
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по т. 8 
„ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор за срок от 1(една) 

година, считано от 16.03.2020 г., 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.“   

 
по т. 9 
„ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор за срок от 1(една) 

година, считано от 16.03.2020 г., 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.“   

 
 
 

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 
 
 
 
 

 


