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П Р О Т О К О Л   № 16 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 29 април 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

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

При обсъжданията по точки 42, 43 и 44 присъства Валентин Ангелов - 
директор на дирекция „Вътрешен одит“. 
 

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 273 891 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 273 891 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  
52 356 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
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по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 19 121 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 33 235 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. по 

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 52 356 лв., 
съгласно Приложение № 1. 

 
 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Монтана за извършване на вътрешнокомпенсирана промяна. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешнокомпенсирана промяна 

по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2020 г. в размер на 1 393 лв., във 
връзка със закупена система за видеонаблюдение, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 1 393 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 393 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Перник 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 за периода от м. януари до м. март включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Перник за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 311 лв. 

2. 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 2 259 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Перник за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 570 лв. 
 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Несебър 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 : 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr16-t2-pril1.pdf
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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 
командирован магистрат, 

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 2 801 лв. 

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

 
 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Сливница 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 Софийски окръжен съд за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 681 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София - област за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 225 лв. 

3. НАМАЛЯВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 070 лв. 

4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ със 7 976 лв. 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Петрич 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 Административен съд гр. Благоевград за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 747 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Петрич за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 747 лв. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Добрич 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. Варна за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 634 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Добрич за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 634 лв. 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Плевен 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 Софийски районен съд за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 021 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Плевен за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 392 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 413 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 
 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд София - област 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 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“ със 7 828 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София - област за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 7 828 лв. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Бяла 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. Русе за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 981 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бяла за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 981 лв. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Дупница 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 Софийски районен съд за 2020 г. по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 953 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София - област за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
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служебни правоотношения“ с 3 239 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 192 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати. 

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд 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 трима 
магистрати за периода от м. 01.2020 г. до м. 03.2020 г., както следва: 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен 
съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 5 315 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 5 315 лв. 

 
 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на 
извършени разходи на командировани магистрати, за участие в конкурсна 
комисия и годишна конференция на Националната съдебна мрежа за 
международно сътрудничество. 
 

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 

Апелативен съд гр. Варна за 2020 г. с 436 лв., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, взели 
участие в конкурсна комисия за първоначално назначаване на длъжност 
„съдия“, участие в Съвета за партньорство към ВСС и във връзка с участие в 
годишната конференция на Националната съдебна мрежа за международно 
сътрудничество по наказателни дела в Република България, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 436 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с 436 

лв. 
 
 
15. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Варна 

относно изплащане на суми за положен извънреден труд при изпълнение на 
служебни задължения в периода на обявеното извънредно положение. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Поставеният въпрос е от компетентността на административния 

ръководител на Окръжен съд гр. Варна като се придържа стриктно към 
решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/15.03.2020 г., т. 11, 
т. 12 и т. 13.  

В хипотезата на извънредно положение не се дължи допълнително 
възнаграждение за положен труд по чл. 262, ал. 1 от КТ през почивни и 
празнични дни, както и когато магистрата и съдебния служител е бил на 
разположение на работодателя, респективно на административния 
ръководител, тъй като се касае за изпълнение на служебни задължения по 
смисъла на т. 11, т. 12 и т. 13 от решение по протокол № 9/15.03.2020 г. на 
Съдийската колегия на ВСС, допълнено с решение по протокол № 
10/16.03.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС. 

  
 

16. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол с 
приложено искане от Централна кооперативна банка клон Ямбол за неплащане 
на наем в периода на извънредно положение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 7 от Протокол № 11 от 
заседанието на Комисия „Бюджет и финанси“, проведено на 25 март 2020 г., 
като думите „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.). се заменят с „а за неуредените въпроси в договора при 
съобразяване с разпоредбите на действащото законодателство в Република 
България“. 

 
 

17. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на органи 
на съдебната власт за осигуряване на средства за закупуване на 
дезинфектиращи и хигиенни материали във връзка с превенция на вирусна 
инфекция (COVID-19). 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на Районен съд 
гр. Севлиево, Административен съд гр. Враца, Окръжен съд гр. Габрово, 
Районен съд гр. Враца и Районен съд гр. Ямбол разходите за закупуване на 
дезинфектиращи и хигиенни материали да бъдат извършени за сметка на 
утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 

Забележка: Размерът на исканите суми за възстановяване на 
направени разходи за  дезинфектиращи и хигиенни материали представени 
процентно от първоначално утвърдените бюджети, като са изключени 
разходите за СБКО са както следва: Районен съд гр. Севлиево – 1 %, 
Административен съд гр. Враца – 3,23%, Окръжен съд гр. Габрово – 1,67%, 
Районен съд гр. Враца – 1,66%, Районен съд гр. Ямбол – 1,90%. 
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18. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. 

Добрич до Министъра на правосъдието, с копие до Висш съдебен съвет, за 
определяне на възнаграждение на съдия по вписванията, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема за сведение предложението от председателя на Районен 
съд гр. Добрич до Министъра на правосъдието.  

2. Препоръчва на председателя на Районен съд гр. Добрич да се 
съобразява с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 
12/01.04.2020 г., т. 1 при разходването на утвърдения бюджет за 2020 г., за 
което са уведомени всички административни ръководители на органите на 
съдебната власт. 

 
 

19. ОТНОСНО: Информация от и.ф. председател на Районен съд гр. 
Бургас относно откритата банкова сметка за набиране на средства от дарения 
на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на 
дейности и мерки срещу разпространението на Covid 19, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение информацията от и.ф. председател на Районен 
съд гр. Бургас. 

Комисия „Бюджет и финанси“ изразява благодарност за 
предприетите действия. 

 
 

20. ОТНОСНО: Информация от и.ф. председател на Окръжен съд гр. 
Русе относно откритата банкова сметка за набиране на средства от дарения на 
магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и 
мерки срещу разпространението на Covid 19, за сведение. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение информацията от и.ф. председател на Окръжен 

съд гр. Русе. 
Комисия „Бюджет и финанси“ изразява благодарност за 

предприетите действия. 
 
 
21. ОТНОСНО: Информация от и.ф. председател на Окръжен съд гр. 

Враца относно откритата банкова сметка за набиране на средства от дарения 
на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на 
дейности и мерки срещу разпространението на Covid 19, за сведение. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение информацията от и.ф. председател на Окръжен 

съд гр. Враца. 
Комисия „Бюджет и финанси“ изразява благодарност за 

предприетите действия. 
 
 
22. ОТНОСНО: Справка за видовете дела, образувани в съдилищата и 

сумата на събраните държавни такси за I-во тримесечие на 2020 г., в 
изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 
21/05.06.2019 г., т. 7. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение справката за видовете дела, образувани в 
съдилищата и сумата на събраните държавни такси за I-во тримесечие на 2020 
г. 

 
 

23. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 11/15.04.2020 г., т. 1 относно изпълнение на договор с рег. № 
11668/27.09.2018 г. с предмет: „Реконструкция и ремонт на аварирала 
пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър 
Събев“ № 4“, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение решението на комисия „Управление на 
собствеността“ по протокол № 11/15.04.2020 г., т. 1. 

 
 
24. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 

протокол № 11/15.04.2020 г., т. 3 във връзка с искане от председателя на 
Окръжен съд гр. Шумен за текущ ремонт в сградата на съда, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение решението на комисия „Управление на 
собствеността“ по протокол № 11/15.04.2020 г., т. 3. 

 
 

25. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 11/15.04.2020 г., т. 4 във връзка с предложение на председателя на 
Върховния административен съд относно закупуване на поземлени имоти с 
идентификатори № 44094.501.463 и № 44094.501.464, находящи се в с. 
Лозенец, община Царево, представляващи прилежащи терени към обект 
Учебна база „Лозенец“, за сведение. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение решението на комисия „Управление на 

собствеността“ по протокол № 11/15.04.2020 г., т. 4. 
 

 
26. ОТНОСНО: Предоставяне на целеви средства на Прокуратурата на 

Република България за закупуване на 1 бр. лиценз за комуникационен софтуер 
IBM MQ версия 9 с оглед създаване на процес за трансфер на пакети от ЕИСС 
към ядрото на ЕИСПП и обратно. 
 

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 
Прокуратура на Република България за 2020 г. с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 1 брой лиценз за софтуер IBM MQ v.9, за създаване на процес 
за трансфер на пакети от ЕИСС към ядрото на ЕИСПП и обратно, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 14 400 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Прокуратура на 
Република България с 14 400 лв. 

 
 

27. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 
8/21.04.2020 г., т. 5 във връзка с писмо от ръководител СИС при Районен съд 
гр. Враца. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема за сведение решение на Комисия по правни въпроси по 
протокол № 8/21.04.2020 г., т. 5. 

2. Одобрява вариант 2 от т. 5.2 от решението на Комисия по правни 
въпроси, а именно: „Търсената от молителката .. сума от …. не подлежи на 
връщане поради изтичане на общия давностен срок по чл. 110 от ЗЗД“. 

 
 

28. ОТНОСНО: Заявление от адв. Евгения Попова във връзка с отказ 
от „Дженерали Застраховане“ АД на застрахователна претенция за 
възстановяване на извършени медицински разходи, предявени по условията на 
Групова застраховка „Злополука и заболяване“, сключена с ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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Приема за сведение заявлението от адв. Евгения Попова като 
упълномощен представител на …. от гр. Габрово с вх. № ВСС – 
1460/23.04.2020 г. 

 
 

29. ОТНОСНО: Потребност от сключване на договор за предоставяне 
на услугата онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и 
колегиите на ВСС на официалната му интернет страница. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор за срок от 12 
(дванадесет) месеца, считано от 10.04.2020 г., с „ЕСОФ БГ“ ЕООД за 
предоставяне на услугата по реализиране на онлайн излъчване в реално време 
на заседанията на пленума и на колегиите на ВСС на официалната му интернет 
страница с обща стойност за срока на договора в размер на …. без ДДС. 

 
 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

градски съд за одобряване на разход по код 90. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски 

градски съд в размер на …. за възстановяване на държавна такса, във връзка с 
постигната спогодба съгласно протокол от 21.01.2020 г. на Софийски градски 
съд, Търговско отделение,VI-7 състав. 
 

II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 
пленума на ВСС от 09.04.2020 г.  
 

31. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2020 г., във 
връзка с писмо на Министерство на финансите № 04-11-83/23.04.2020 г., в 
изпълнение на Решение № 25/25.02.2020 г. на Междуведомствения съвет 
(МВС) за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. за изпълнението на 
дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление 
при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС). 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2020 г., във 

връзка с писмо на Министерство на финансите № 04-11-83/23.04.2020 г., в 
изпълнение на Решение № 25/25.02.2020 г., на Междуведомствения съвет 
(МВС) за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. за изпълнението на 
дейности за изграждане на КАС, на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за 
публичните финанси в съответствие с изискванията на т. 6.4 от Раздел IX от 
Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства 
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от Европейския съюз за 2020 г., дадени с писмо ДР № 1 от 17.01.2020 г., както 
следва: 

 
I.УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С:    90 000 лв. 
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Капиталови разходи        90 000 лв. 
 
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 
в т.ч. по органи на съдебната власт      90 000 лв. 
 
Прокуратура на Република България    90 000 лв. 
 
II.УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
(ТРАНСФЕРИ) – НЕТО (+/–)             с 90 000  лв. 
в т.ч. показатели, както следва: 
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) 90 

000 лв. 
 
III.УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА  
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО  
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 г. С             90 000  лв. 
 
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ  
ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2020 г. С             90 000  лв. 
 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на РБългария с 90 000 лв. по 

§52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, във връзка с писмо 
на Министерство на финансите № 04-11-83/23.04.2020 г., в изпълнение на 
Решение № 25/25.02.2020 г., на Междуведомствения съвет (МВС) за 
одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. за изпълнението на дейности 
за изграждане на КАС. 
 

 
 32. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт 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 информацията за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт към 31.03.2020 г. 

2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 
към 31.03.2020 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
33. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 

Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на облекло. 
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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 Районен съд гр. Айтос 

и Районен съд гр. Бургас за 2020 г. с 2 640 лв. за изплащане на облекло, както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на Районен съд гр. Айтос с 2 640 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ на Районен съд гр. Бургас с 2 640 лв. 

 
 

34. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства, представляващи 
възстановени щети от застраховател. 

 
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 на Окръжен съд гр. 

Търговище за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 19 790 лв. с цел осигуряване на 
средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на 
част от служебните помещения в сутеренната част на Съдебна палата гр. 
Търговище. 

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

 
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Силистра за осигуряване на средства за доставка на природен газ. 

 
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. Силистра по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 4 368 лв. с цел осигуряване 
на средства за доставка на природен газ. 

Средствата в размер на 4 368 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 
копирна машина. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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ОТЛАГА вземането на решение до представяне на допълнителна 
информация относно притежаваните от съда други сканиращи устройства. 

 
 
37. ОТНОСНО: Допълнителна информация от административния 

ръководител на Районен съд гр. Левски във връзка с искането за осигуряване 
на средства за закупуване на климатици. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Левски 

и Висш съдебен съвет за 2020 г. с 2 400 лв., с цел осигуряване на средства за 
доставка, монтаж, демонтаж и допълнителен тръбен път за 1 бр. – 24 000 BTU 
климатик за съдебна зала, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 2 400 лв. 

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

 
 
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя 
климатици. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Да се изиска допълнителна информация от председателя на Районен 
съд гр. Горна Оряховица кои от исканите климатици са за съдебни зали. 

 
 
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Карлово за осигуряване на средства за охрана на обект – сграда 
Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4 

 
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. Карлово по § 10-00 „Издръжка“ с 36 480 лв. за осигуряването на 24 
часова охрана на обект „Реконструкция и ремонт на аварирала постройка и 
основна сграда на Съдебната палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“, 
за периода от м. май до м. декември 2020 г. 

Средствата в размер на 36 480 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
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Одитни доклади. 
 

42. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОАУ - 1902 в Софийски градски съд и проследяване на изпълнение 
на препоръките от одитния ангажимент ОА/У – 1801 в Софийски градски съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява 

изпълнението на препоръката по време на извършване на одитния ангажимент 
за даване на увереност – ОА/У – 1902 в Софийски градски съд. 

2. Одобрява изпълнението на 8 бр. препоръки, дадени в доклада за 
одитен ангажимент ОА/У – 1801 в Софийски градски съд, съгласно одобрения с 
решение на пленума на ВСС по протокол № 14/27.06.2019 г. план за действие и 
приема за сведение статуса на изпълнението на 2 бр. препоръки по т.т. 2.1., 2.2. 
и 2.4. от одитния доклад. 

 
 

43. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност в Районен съд гр. Монтана. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от 

изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. 
Монтана. 

2. Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1, т. 2 и т. 4 от 
одитния доклад. 

3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Районен съд гр. Монтана за изпълнението на препоръката 
дадена по т. 3 от одитния доклад. 
 
 

44. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит” за проследяване изпълнението плана за действие в 
Апелативен съд гр. Пловдив, одобрен с решение на пленума на ВСС по 
протокол № 2/30.01.2020 г., във връзка с извършения одитен ангажимент за 
даване на увереност ОА/У – 1908 в Апелативен съд гр. Пловдив. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Одобрява изпълнението на утвърдения от административния 

ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив план за действие, одобрен от 
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пленума на ВСС с решение по протокол № 2/30.01.2020 г., съгласно 
представената писмена информация. 
 

Разни. 
 
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

градски съд за одобряване на разход по код 90. 
 

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

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

градски съд в размер на 42 624.93 лв. за възстановяване на държавна такса, 
във връзка с постигната спогодба съгласно протокол от 11.02.2020 г. на 
Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-8 състав. 

 
 

46. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
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 : 

 
   ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и 

усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ към 31.03.2020 г.  
  

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.03.2020 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 

 
 

47. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Габрово 
във връзка с безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. 
№ ЕВ 0066 АМ 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, Районен съд гр. Габрово да предостави безвъзмездно за 
управление лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № ЕВ 0066 АМ на Министерство 



17 

 

на правосъдието, за нуждите на затвора в гр. Белене към ГД „Изпълнение на 
наказанията“. 

 
 
48. ОТНОСНО: Откриване на картова сметка /дебитна/ в евро в банка 

„Райфайзенбанк България“ ЕАД за нуждите на Националния институт на 
правосъдието. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 153, ал. 7 от Закона за 
публичните финанси и т. 54 от ДДС № 17/2008 г., да се открие картова сметка 
/дебитна/ в евро в банка „Райфайзенбанк България“ ЕАД, с титуляр 
Национален институт на правосъдието. 

 2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме 
необходимите действия пред Министерство на финансите за откриване на 
картова сметка /дебитна/ в евро в банка „Райфайзенбанк България“ ЕАД, с 
титуляр Национален институт на правосъдието. 

  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
49. ОТНОСНО: Възнаграждения за участие на членовете на комисия 

за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в 
обществена поръчка с предмет „Създаване на специализирана информационна 
система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, 
свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони 
натовареността на съдилищата“, открита с обява № ВСС-3866/10.04.2020 г. и 
възлагана в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на 
съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на 
Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-
0001-C01/26.08.2016 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ... за 

изплащане на възнаграждения за участие в комисията за разглеждане, оценка 
и класиране на постъпилите оферти в поръчката с горепосочения предмет. 

 
 

50. ОТНОСНО: Решение по т. 10.2 от протокол № 9 от дистанционното 
заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС, проведено на 
23 април 2020 г.  
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предоставената информация, а именно, че от 

откритата дарителска сметка на Висшия съдебен съвет на 28.04.2020 г. е 
преведена сума от дарения от магистрати и съдебни служители в размер на ... 
по дарителската сметка на Министерство на здравеопазването с IBAN 
BG91BNBG96613300129302, BIC BNBGBGSD, Булстат BG 000695317 за 
подпомагане финансирането на дейности и мерки – лични предпазни средства, 
консумативи, апаратура и др., с цел ограничаване разпространението на 
COVID-19 на територията на страната. 
 
 

51. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 30.04.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 30.04.2020 г.: 
 
1. Решение по т. 10.2 от протокол № 9 от дистанционното заседание 

чрез видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС, проведено на 23 април 
2020 г.  
 
 

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 
 
 
 
 


