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П Р О Т О К О Л   № 17 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 13 май 2020 г. 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

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

При обсъжданията по точки 26 и 27 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“ със 158 182 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 158 182 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: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Иванка Атанасова Димова – съдия в Окръжен съд гр. 
Велико Търново. 
 

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. 
Велико Търново 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 
Иванка Атанасова Димова - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr17-t1-pril1.pdf
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5 от протокол № 14/28.04.2020 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. 

 
 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната 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 Апелативен съд гр. Бургас за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 5 149 лв. 

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

 
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на парична 
награда. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. 

Червен бряг по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ за 2020 г. с цел осигуряване на средства 
в размер на 940 лв. за изплащане на парична награда за проявен висок 
професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи 
нравствени качества на съдебен служител на основание чл. 358а от ЗСВ. 

Мотиви: 
Финансовите средства по бюджета на съдебната власт следва да 

се разходват при съблюдаване на строга финансова дисциплина и 
предприемане на действия за оптимизиране и ограничаване на разходите, 
във връзка с обявеното извънредно положение в страната и последиците от 
него, при съобразяване с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 1 от 
протокол № 12/01.04.2020 г. и решение по т. 47 от протокол № 14/13.04.2020 
г. 

2. Настоящото решение да се изпрати на Съдийската колегия на ВСС и 
Прокурорската колегия на ВСС с оглед съобразяване на същото при 
приложение на разпоредбата на чл. 303, чл. 304 и чл. 358а от ЗСВ. 
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5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Бургас 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. Бургас 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. Бургас за закупуване на дезинфекциращи и 
хигиенни материали - ... представлява 1,6% от първоначално утвърдения 
бюджет на съда, като са изключени разходите за СБКО. 

 
 

6. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на комисия „Бюджет и 
финанси“ към Висшия съдебен съвет за 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА Отчета за дейността на комисия „Бюджет и финанси“ към 

Пленума на ВСС за 2019 г. 
2. ИЗПРАЩА Отчета за дейността на комисия „Бюджет и финанси“ към 

Пленума на ВСС за 2019 г. на Комисия по правни въпроси, с оглед изготвянето 
на проект на годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г. 
с експозе към него.  

 
 

7. ОТНОСНО: Одобряване на размер на съфинансиране по проект 
„Обучение по Европейска заповед за разследване (TRaining on European 
Investigation Order-TREIO)“ финансиран по програма „Правосъдие” (2014-2020), 
съгласно Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 
NUMBER-882068-TREIO. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОДОБРЯВА извършването на разход представляващ съфинансиране 

от страна на ВСС по проектно предложение Обучение по Европейска заповед 
за разследване (TRaining on European Investigation Order-TREIO)“, одобрено с 
Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 29 от 05.12.2019 г.  
ненадвишаващ … или евровата равностойност на тази сума – … 

 
 

8. ОТНОСНО: Сключване на граждански договор за изготвяне на 
техническа спецификация за предстояща поръчка с предмет „Доставка, 
инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще 
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работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и 
Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА)”. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ и.д. главен секретар на ВСС да сключи граждански 

договор с г-н … за разработване на техническа спецификация за „Доставка, 
инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще 
работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и 
Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА)”, 
на стойност …. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
9. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” заложени в 
Инвестиционната програма на ВСС за 2020 г., към 31.03.2020 г., предоставена 
от КУС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт 
на ДМА” от Инвестиционната програма на ВСС към 31.03.2020 г. 
 
 

10. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК 
на ВСС по протокол № 4/22.04.2020 г., т. 11 във връзка с искане  от 
председателя на Районен съд гр. Трън за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за 
длъжност „касиер“ в длъжност „куриер, чистач, той и снабдител“, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение Решение на комисия „Съдебна администрация“ 

към СК на ВСС по протокол № 4/22.04.2020 г., т. 11. 
 

 
11. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК 

на ВСС по протокол № 4/22.04.2020 г., т. 13 във връзка с искане от 
председателя на Районен съд гр. Асеновград за трансформиране на 1 /една/ 
щ.бр. за длъжност „касиер“ в длъжност „човешки ресурси“, за сведение. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Решение на комисия „Съдебна администрация“ 

към СК на ВСС по протокол № 4/22.04.2020 г., т. 13. 
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12. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на органите на 
съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и 

методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми 
органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от движими вещи - 
стопански инвентар по приложените списъци. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Прокуратура на Република 
България. 

3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания от органите на 
съдебната власт в едномесечен срок, движимите вещи - стопански инвентар, да 
бъдат предложени на други юридически лица на бюджетна издръжка. 

 
 

13. ОТНОСНО: 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 НУЖДИТЕ 

НА  

ТАКСА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. Антим I № 
17, ет.8 АП - София ... 

Велинград бул. Хан Аспарух №3 РС ... 

Видин пл. Бдинци № 1 ОС ... 

Враца ул. Иванка Ботева № 16 АдмС ... 

Гоце Делчев ул. Отец Паисий № 25 РС ... 

Кюстендил ул. Гороцветна № 14 ОП ... 

Кюстендил ул. Гороцветна № 31 ОС ... 

Панагюрище ул. Петко Мачев № 2 РС ... 

Пещера ул. Васил Левски № 2А РС ... 

Пловдив 
ул. Д-р Г. М.. Димитров 
№ 28 ВоОП ... 

Радомир 
ул.  Кирил и Методий № 
22 РС ... 

Русе ул. Муткурова № 51А ОП ... 

Русе ул. Цариброд № 6 АдмС ... 

Русе ул. Александровска № 57 ОС … 

Сандански ул. Македония № 57 РС … 

Своге 
ул. Александър Вутимски 
№ 9 РС ... 
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Силистра ул. Илия Блъсков № 13 РП ... 

Сливен пл. Хаджи Димитър № 2 ОС ... 

Ямбол ул. Жорж Папазов № 1 ОС ... 

ОБЩО ТБО: ... 

 
 

14. ОТНОСНО: Информация за разходите във връзка с мерките за 
предотвратяване на разпространението на COVID – 19 и лечението му в 
органите на съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Одобрява отчет за извършените разходи във връзка с мерките за 

предотвратяване на разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за 
подкрепа на бизнеса и социални мерки в органите на съдебната власт и 
обяснителната записка към 30.04.2020 г. 

2. Отчетът за извършените разходи във връзка с мерките за 
предотвратяване на разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за 
подкрепа на бизнеса и социални мерки в органите на съдебната власт и 
обяснителната записка към 30.04.2020 г. да се публикуват на Интернет 
страницата на Висшия съдебен съвет и изпратят на Министерството на 
финансите. 
 
 

15. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 
8/21.04.2020 г., т. 4 относно данъчно третиране по Закона за данък върху 
добавената стойност на доставка на пощенски услуги. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение Решение на Комисия по правни въпроси по т. 4 
от протокол № 8/21.04.2020 г. 
 
 

16. ОТНОСНО: Отчет на Плана за действие за изпълнение на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от ВСС през 2019 
г., приет с решение на ПВСС по протокол № 11/09.05.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение отчета на Плана за действие за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от ВСС през 2019 
г., приет с решение на ПВСС по протокол № 11/09.05.2019 г. 

  
 
17. ОТНОСНО: Таблица за натовареността на съдилищата за 2019 г. 

ведно с извлечение от протокол № 13/14.04.2020 г. на СК на ВСС и 
предложение от административния ръководител на Софийски градски съд 
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относно определяне на допълнително възнаграждение на съдиите от СГС на 
основание чл. 233, ал. 6 от ЗСВ. 

Отложена по протокол № 4/05.02.2020 г. на КБФ. 
 

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

 
Оставя без уважение искането на административния ръководител на 

Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на 
съдиите от СГС по чл. 233, ал. 6 от ЗСВ. 

 Мотиви: 
С решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 47 от протокол № 

14/13.04.2020 г., с оглед въведеното с решение на Народното събрание от 
13.03.2020 г. извънредно положение в страната за времето от 13.03.2020 г. 
до 13.05.2020 г. е препоръчано на административните ръководители на 
органите на съдебната власт, в качеството си на второстепенни 
разпоредители с бюджет да предприемат необходимите действия за 
оптимизиране и ограничаване разходите си по бюджета до края на 
финансовата 2020 г., което решение е в сила и понастоящем. 

 
 

18. ОТНОСНО: Таблица за натовареността на съдилищата за 2019 г. 
ведно с извлечение от протокол № 13/14.04.2020 г. на СК на ВСС и искане за 
увеличаване на щатната численост и определяне на допълнително 
възнаграждение на основание чл. 233, ал. 6 от ЗСВ от съдиите в Районен съд 
гр. Варна, ГО. 

Отложена по протокол № 4/05.02.2020 г. на КБФ. 
 

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

 
Оставя без уважение искането на съдиите от Районен съд гр. Варна, 

ГО за определяне на допълнително възнаграждение по чл. 233, ал. 6 от ЗСВ. 
 Мотиви: 
С решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 47 от протокол № 

14/13.04.2020 г., с оглед въведеното с решение на Народното събрание от 
13.03.2020 г. извънредно положение в страната за времето от 13.03.2020 г. 
до 13.05.2020 г. е препоръчано на административните ръководители на 
органите на съдебната власт, в качеството си на второстепенни 
разпоредители с бюджет да предприемат необходимите действия за 
оптимизиране и ограничаване разходите си по бюджета до края на 
финансовата 2020 г., което решение е в сила и понастоящем. 

 
 
19. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 10/30.04.2020 г. от 

заседание на Пленума на ВСС относно доклад за изпълнението на възложени 
задачи, съгласно решение по Протокол № 9/23.04.2020 г. на Пленума на ВСС.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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Приема за сведение извлечение от Протокол № 10/30.04.2020 г. от 
заседание на Пленума на ВСС относно доклад за изпълнението на възложени 
задачи, съгласно решение по Протокол № 9/23.04.2020 г. на Пленума на ВСС.  

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

пленума на ВСС от 09.04.2020 г.  
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
20. ОТНОСНО: Предложение от Даниела Марчева – член на ВСС и 

координатор на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“ за 
изплащане на ДТВ на магистрати във връзка с извършена от тях работа при 
изпълнението на проекта. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на Софийски 
апелативен съд, Окръжна прокуратура гр. Пловдив, Районен съд гр. Луковит и 
Софийски районен съд да упражнят правомощията си по чл. 7 във връзка с чл. 
3, т. 2, във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ, като изплатят допълнителни трудови 
възнаграждения в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева) на всеки от 
следните магистрати: Ивайло Стоилов Младенов – съдия в Софийски 
апелативен съд; Стефани Костадинова Черешарова – прокурор в Окръжна 
прокуратура гр. Пловдив; Владислава Александрова Цариградска – съдия в 
Районен съд гр. Луковит и Димитър Валентинов Петров – съдия в Софийски 
районен съд за участието им в реализацията на Дейност 1 от проект 
„Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“. 

 2. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 
съдебната власт за 2020 г., както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает 
по трудови правоотношения“ на Висш съдебен съвет с 16 000 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, 
нает по трудови правоотношения“ на Софийски апелативен съд с 4 000 лв. 

2.3. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, 
нает по трудови правоотношения“ на Окръжна прокуратура гр. Пловдив с 4 000 
лв. 

2.4. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, 
нает по трудови правоотношения“ на Районен съд гр. Луковит с 4 000 лв. 

2.5. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, 
нает по трудови правоотношения“ на Софийски районен съд с 4 000 лв. 

 
  
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на оборудване на 
работно място за двама служители. 
 

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

Р Е Ш И : 
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НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2020 г. на Районен 
съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с цел осигуряване на средства в размер 
на 1 120 лв. за оборудване на работно място за двама служители в служба 
„Съдебно изпълнение“, с оглед решение по т. 47 от протокол № 14/13.04.2020 г. 
на КБФ. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 
информационни системи за три съдебни зали, общ информационен дисплеи и 
три звукозаписни системи. 
 

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 
Административен съд гр. Бургас за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на информационни системи за три съдебни зали, общ 
информационен дисплеи и за закупуване на три звукозаписни системи, както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
със 7 293 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Бургас със 7 293 лв. 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
високоскоростни скенера. 
             Извлечение от протокол № 15/07.05.2020 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. Пазарджик за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя високоскоростни скенера на стойност 3 701 лв., както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 3 701 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Пазарджик с 3 701 лв. 
 
 

    24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 
брой лиценз за сървър. 
             Извлечение от протокол № 14/29.04.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
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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 Висш съдебен съвет и 
Районен съд гр. Каварна за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър на стойност 7 050 лв. и 1 брой ОС Windows Server 
2019 Std на стойност 1 700 лв., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с 8 750 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Каварна със 7 050 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Каварна с 1 700 лв. 
 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за сключване на договор за 
изграждане на трасе към Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на 
държавната администрация. 

             Извлечение от протокол № 14/29.04.2020 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 увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен 

съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка“ с 1 584 лв. за изграждане трасе 
между гр. Генерал Тошево и гр. Добрич, чрез мрежовата инфраструктура на А1 
България ЕАД, към Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на 
държавната администрация, във връзка с изпълнението на проект „Изграждане 
на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на 
досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично 
сътрудничество в правораздаването“ с бенефициент Министерство на 
правосъдието и партньор Висш съдебен съвет. 

Средствата в размер на 1 584 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“. 

Забележка: 
Съгласно представената оферта, месечната такса за ползване на 

свързаността е в размер на 198 лв., т.е. за периода от месец май до месец 
декември необходимите средства са в размер на 1 584 лв.  
 

Одитни доклади. 
 
26. 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. Кюстендил. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 09.04.2020 г., 
Р Е Ш И : 
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1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от 

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

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

3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Районен съд гр. Кюстендил, за изпълнението на препоръката 
дадена в точка 3 от одитния доклад. 
 
 

27. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в 
системата на съдебната власт за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. Приема годишния доклад за дейността по вътрешен одит в 

системата на съдебната власт през периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. 
2. Годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на 

съдебната власт през периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. да бъде включен в 
годишния доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на 
ВСС за 2019 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС, който да бъде изпратен на 
Народното събрание и Сметната палата в законоустановения срок. 

3. Годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на 
съдебната власт през периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. да бъде публикуван 
на интернет страницата на ВСС. 
 

Разни. 
 
28. ОТНОСНО: Получените и изразходваните командировъчни пари от 

членовете на Висшия съдебен съвет, председателите на Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на 
Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет и директора на Националния институт на правосъдието за І-во 
тримесечие на 2020 г.  

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия 

съдебен съвет за І-во тримесечие на 2020 г.  
2. Одобрява разходите за командировки на председателя на 

Върховния административен съд за І-во тримесечие на 2020 г. 
3.  Одобрява разходите за командировки на председателя на 

Върховния касационен съд за І-во тримесечие на 2020 г. 
4. Приема за сведение информацията на главния прокурор на 

Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет и директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, 
че не са им изплащани средства за командировки за І-во тримесечие на 2020 г. 
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5. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия 
съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по 
европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани 
средства за командировки за І-во тримесечие на 2020 г.  
 

29. ОТНОСНО: Справка от ЗАД „Дженерали застраховане” АД за 
регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените 
застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно 
дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни 
събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени 
претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен 
съвет за периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г. 
 
 

30. ОТНОСНО: Писмо от Националната агенция за приходите относно 
проект на Инструкция за взаимодействие между Националната агенция за 
приходите, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, изпратено от 
Комисия по правни въпроси, за становище. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА до органите на съдебната власт проект на Инструкция за 

осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между 
Националната агенция за приходите, Висшия съдебен съвет и органите на 
съдебната власт, за изразяване на становище в срок до 26.05.2020 г. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

31. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на Върховния касационен съд и 
Софийски градски съд за 2020 г., във връзка с решение на Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/28.04.2020 г., т. 21. 

  
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 14/28.04.2020 г., относно прехвърлянето на 9 щ.бр. за 
длъжност „чистач“ от Върховния касационен съд в Софийски градски съд и 
преназначаването на служители, заемащи тези длъжности: 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховния касационен съд за 2020 г. общо 
със 116 600 лв., в т.ч. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения“ с 87 700 лв. и по § 05-00 
„Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ с 28 900 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2020 г. общо със 
116 600 лв., в т.ч. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 87 700 лв. и по § 05-00 „Задължителни 
осигурителни вноски от работодатели“ с 28 900 лв. 

  
 

32. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република 
България за организиране на работна среща за обсъждане на 
противоепидемиологични мерки и поемане на допълнителни разходи 
необходими за активен летен сезон 2020 г. за учебните и почивни бази на ПРБ. 

  
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да организира работна 
среща с представители на ПРБ, ВКС и ВАС за обсъждане на 
противоепидемиологични мерки и поемане на допълнителни разходи 
необходими за активен летен сезон 2020 г. за учебните и почивни бази 
стопанисвани от ПРБ, ВКС и ВАС. За взетите решения по време на работната 
среща да бъде информирана комисия „Бюджет и финанси“. 

  
   

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
 
 

 
ЧЛЕНОВЕ: /П/ БОРЯНА ДИМИТРОВА 

 
 

/П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 
 
 

/П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА 
 

 
/П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА 

 
 

/П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ 
 
 
 


