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П Р О Т О К О Л   № 18 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 20 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 точка 38 присъства Валентин Ангелов - 
директор на дирекция „Вътрешен одит“. 
 
 

1. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и 
вътрешния одит във ВСС за 2019 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.05.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния 

одит във ВСС за 2019 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на 
Народното събрание и Сметната палата в законоустановените срокове. 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 30.01.2020 г.  
 

2. ОТНОСНО:  Искания от органи на съдебната власт за осигуряване 
на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

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

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 80 858 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr18-t2-pril1.pdf
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Средствата в размер на 80 858 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 
3. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета 

на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 

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

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  
22 789 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 289 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 18 500 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. по 

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 22 789 лв.,  
съгласно Приложение № 1. 

3. Във връзка със зачестилото получаване извън посочените срокове 
на искания за корекции по бюджета на органите на съдебната власт, свързани с 
вътрешнокомпенсирани промени и изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати, НАПОМНЯ на административните ръководители на 
органите на съдебната власт, че следва да спазват Указанията за 
изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

Препоръчва на административните ръководители на органите на 
съдебната власт исканията за вътрешнокомпенсирани промени във връзка с 
възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО /обезщетения за временна 
нетрудоспособност/ да бъдат извършвани с прогнозен размер за следващото 
тримесечие. 

 
 

4. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на 
Административен съд гр. Стара Загора за 2020 г. във връзка с изграждане на 
покрив на чилър. 
 

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 Административен съд гр. Стара Загора за 2020 г. в размер на 
3 349 лв., във връзка с изграждане на покрив на чилър, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 3 349 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 3 349 лв. 
 
 
  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr18-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr18-t3-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд за 
2020 г., 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 24.01.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
1. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 

2020 г., за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения 
бюджет на Върховен касационен съд за 2020 г., както следва: 

1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“  
за дейността на учебните и почивни бази с 60 000 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Върховния касационен съд за 2020 г., както следва: 
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 100 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ със 100 000 лв. 
 

 
6. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния административен 

съд за 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд за 2020 г. по 

§ 10-00 „Издръжка“ с …., в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на 
ВАС за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..., във връзка с извънредната 
епидемична обстановка в страната и необходимостта от прилагане на 
противоепидемични мерки при работа на почивните и учебни бази на Върховен 
административен съд. 

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

 
 

7. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Димчо Димитров Георгиев – съдия в Апелативен 
специализиран наказателен съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен 

специализиран наказателен съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 
1 000 лв., с цел поощряване на Димчо Димитров Георгиев – съдия в 
Апелативен специализиран наказателен съд, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 7 от протокол № 15/12.05.2020 г. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

8. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски 
районен съд. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски районен 
съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на 
Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 9.1 от 
протокол № 15/12.05.2020 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. 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Военен 
съд гр. Пловдив 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 Върховен касационен съд за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 936 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военен съд гр. Пловдив за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 936 лв. 

 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Нова Загора 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 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 1 734 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Нова Загора за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 734 лв. 

Забележка: 
Във връзка със зачестилото получаване извън посочените срокове 

на искания за корекции по бюджета на органите на съдебната власт, 
свързани с вътрешнокомпенсирани промени и изплащане на разлика в 
работна заплата на командировани магистрати, НАПОМНЯ на 
административните ръководители на органите на съдебната власт, че 
следва да спазват Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната 
власт за 2020 г. 

Препоръчва на административните ръководители на органите на 
съдебната власт исканията за вътрешнокомпенсирани промени във връзка с 
възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО /обезщетения за временна 
нетрудоспособност/ да бъдат извършвани с прогнозен размер за 
следващото тримесечие. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
новоназначен служител. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен 
съд гр. Мадан по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в 
размер на 1 806 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
новоназначен от 27.04.2020 г. съдебен служител. 

Средствата в размер на 1 806 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания на персонала“. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на 
дезинфекциращи и хигиенни материали. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Ловеч разходите за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали да 
бъдат извършени за сметка на утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 
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Забележка: 
Размерът на исканата сума за увеличение на бюджета на Окръжен 

съд гр. Ловеч за закупуване на дезинфекциращи и хигиенни материали – …. 
представлява 1,8 % от първоначално утвърдения бюджет на съда, като са 
изключени разходите за СБКО. 
 
 

13. ОТНОСНО: Изпълнение на решение по т. 1.6. от Протокол № 10 от 
дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на Висш 
съдебен съвет, проведено на 30.04.2020 година. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
В изпълнение на решение по т. 1.6. от Протокол № 10 от 

дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС, 
проведено на 30.04.2020 година, да се изиска информация от Върховен 
касационен съд за средствата, осигурени по бюджета на съда за 2020 г. за 
издръжка на Съдебната палата, гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 
2. 

Информацията следва да съдържа размера на планираните средства 
за годината, изразходваните такива към 30.04.2020 г., съгласно касовия отчет 
за изпълнението на бюджета, както и размера на поетите ангажименти. 

Срокът за представяне на информацията е до 28.05.2020 година. 
  

 
14. 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. 

 
 

15. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор на Република България 
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” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение писмото от главния прокурор на Република 

България 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. 
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16. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд във 

връзка с постъпили молби от „Балкам Груп“ ООД и „България Вендинг 
Сървисиз“ ООД относно заплащане на наемна цена по договори за наем за 
периода на извънредно положение.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПОТВЪРЖДАВА решението си по т. 7 от протокол № 11/25.03.2020 
г., изменено и допълнено с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 16 от 
протокол № 16/29.04.2020 г. 

2. Уведомява административните ръководители, сключили договори 
за наем/ползване на имоти държавна собственост, че в техните правомощия е 
в съответствие с чл. 6б, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение и за преодоляване на последиците (ДВ,                    
бр. 44/13.05.2020 г.) преценката да приемат решения за намаляване размера на 
вноските за наем/ползване, или за освобождаването изцяло или частично от 
заплащане на наемателя – физическо или юридическо лице, при стриктното 
съобразяване с условията за това предвидени в цитираната разпоредба на 
закона, както и за установяване на тези обстоятелства по реда на ал. 2 от      
чл. 6б от същия закон. 

3. Решението да бъде изпратено на административните ръководители 
на органите на съдебната власт.  
 
 

17. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение по т. 2 на 
комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 13/07.04.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ решението по т. 2 от протокол № 13/07.04.2020 г. на 
Комисия „Бюджет и финанси“ да бъде допълнено с условието, че договорът 
влиза в сила от 15.03.2020 г., като решението придобива следния вид: 

 
„ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор за срок до 12 

(дванадесет) месеца, но не по-късно от окончателното предаване на имота на 
област с административен център Варна, считано от 15.03.2020 г., с ТИМ ЕАД 
за осъществяването на охрана чрез СОТ на имот - частна държавна 
собственост, представляващ почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. 
Варна, на обща стойност не повече от 700 (седемстотин) лв. без ДДС или 840 
(осемстотин и четиридесет) лв. с ДДС.“ 

 
 

18. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. 
Карнобат за увеличаване на ползваните терминални устройства ПОС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Карнобат да увеличи с един брой 
ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на сметката за чужди 
средства на съда. 

 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районен съд гр. Карнобат, във връзка с искането им за увеличаване 
на терминалните устройства ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС 
№ 02/31.03.2016 г. на Министерство на финансите. 
 
 

19. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. 
Горна Оряховица за увеличаване на ползваните терминални устройства ПОС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Горна Оряховица да увеличи с 

два брой ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на сметката 
за чужди средства на съда. 

 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районен съд гр. Горна Оряховица, във връзка с искането им за 
увеличаване на терминалните устройства ПОС, при спазване изискванията на 
т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на финансите. 

 
 
20. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт 

за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и 
фондове, управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение информацията от Националния статистически 

институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните 
организации и фондове, управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2020 
г. 
 
 

21. ОТНОСНО: Заповед № АД-050-05-84/15.05.2020 г. на председателя 
на Народното събрание за определяне на основно месечно възнаграждение на 
народен представител, считано от 1 април 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното 

събрание за размера на възнагражденията на народните представители и 
приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 април 2020 г. 

 
 

22. ОТНОСНО: Информация за основното месечно възнаграждение на 
председателя на Конституционния съд, считано от 01.04.2020 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение информацията за основното месечно 

възнаграждение на председателя на Конституционния съд в размер на ..., 
считано от 01.04.2020 г., от която следва заплатите на членовете на ВСС да 
бъдат в размер на ..., считано от 01.04.2020 г. 
 

 
23. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция 

„Международна дейност и протокол“ относно Въпросник на Европейската 
комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа(CEPEJ) и 
подготовка на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието , при 
референтна година за данните 2019 г., съгласно писмо от Министерство на 
правосъдието с вх. № ВСС-4267/30.04.2020 г.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Предоставя на дирекция „Международна дейност и протокол” 

изготвените отговори на въпросите от Въпросник на Европейската комисия за 
ефективност на правосъдието (CEPEJ) за подготовката на Информационното 
табло на ЕС в областта на правосъдието, цикъл 2018-2020 г., при референтна 
година 2019 г. 

 
Отговорите на въпросите свързани с финансови данни са дадени в 

евро, при  обменен курс 1, 95583 лв./ 1 евро. 
 
2. Към отговорите по въпроси 008-1, 013, 015-1, 015-3, 133 и 134 са 

дадени допълнителни пояснения.  
Отговорът на въпрос  № 8 от Схемата за оценяване на съдебните 

системи не е от компетентността на комисията, като по него е даден частичен 
отговор.  

По въпрос №  015.3 не могат да бъдат предоставени данни, същите се 
попълват на национално ниво. 

 
 

24. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 13/13.05.2020 г., т. 1 във връзка с реализирането на обект: 
„Пристройка към Съдебната палата на 4 и 5 етаж за обособяване на 
Административен съд – Силистра и Областно звено „Изпълнение на 
наказанията“, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение Решение на комисия „Управление на 

собствеността“ по протокол № 13/13.05.2020 г., т. 1. 
 

 



10 

 

25. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Сметната палата относно 
влияние на COVID – 19 върху одитната дейност на Сметната палата, за 
сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение писмото от председателя на Сметната палата 

относно влияние на COVID – 19 върху одитната дейност на Сметната палата. 
 

 
26. ОТНОСНО: Писмо от управителя на „МиБМ Експрес“ ООД относно 

извършване на корекция във връзка с данъчно облагане на предоставена 
услуга от обхвата на универсалната пощенска услуга. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА писмо изх. № ЕП-04-19-50#2/06.03.2020 г. на ЦУ на НАП на 

управителя на „МиБМ Експрес“ ООД, за сведение. 
 
 

II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта на 
дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 

 
27. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 30.04.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 30.04.2020 г.  
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 30.04.2020 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.  
 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

градски съд за осигуряване на средства за изработка и монтаж на прегради на 
гишектури. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.05.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Софийски градски съд за 2020 г. с …., с цел осигуряване на средства за 
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изработка и монтаж на прегради на съществуващи гишектури за осигуряване на 
безопасни условия на труд и предотвратяване на зараза с COVID-19, както 
следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски градски 
съд с …. 

3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Софийски градски съд с …. 
  

 
29. ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни средства по бюджетите 

на органи на съдебната власт за 2020 г. за реализиране на превантивни 
дейности и мерки с цел ограничаване на разпространението COVID – 19. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 

съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ със …., съгласно 
Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за реализиране на 
превантивни дейности и мерки с цел ограничаване на разпространението 
COVID – 19, във връзка с решение по т. 1 от протокол № 15/12.05.2020 г. на 
Съдийска колегия на ВСС и приетите Правила и мерки за работа на 
съдилищата в условията на пандемия. 

Средствата в размер на …. са за сметка на наличности по сметки от 
предходни години по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

  
 

30. ОТНОСНО: Допълнителна информация от административния 
ръководител на Административен съд гр. Сливен във връзка с искането за 
осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

Отложена по протокол № 16/29.04.2020 г. на КБФ.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен 

съд гр. Сливен за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един 
брой мултифункционално устройство. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на система с 
дистанционни „паник“ бутони за сградата на съда. 

Извлечение от протокол №13/13.05.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. 
Монтана за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на система с 
дистанционни „паник“ бутони за сградата на съда, във връзка с предписания на 
Главна дирекция „Охрана“. 
 

Разни. 
 
33. ОТНОСНО: Утвърждаване на мерки за провеждане на активен 

летен сезон 2020 г. в учебните и почивните бази на Прокуратура на Република 
България, Върховен касационен съд и Върховен административен съд с оглед 
възникналата пандемия от COVID - 19. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.05.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
I. УТВЪРЖДАВА  мерки за провеждане на активен летен сезон 2020 

г. в учебните и почивните бази на Прокуратура на Република България, 
Върховен касационен съд и Върховен административен съд с оглед 
възникналата пандемия от COVID – 19,  както следва: 

1. Броят на почиващите във всяка от базите да бъде ограничен 
съобразно въведените изисквания за спазване на социална дистанция, 
съгласно заповеди №№ РД-01-262/14.05.2020 г., РД-01-263/14.05.2020 г., РД-01-
264/14.05.2020 г. и РД-01-265/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването. 

2. В помещенията в хотелската част да бъдат използвани само 
основните легла, без допълнителните, с изключение за семействата с деца до 
14-годишна възраст, с цел по-добро ежедневно хигиенизиране и 
дезинфекциране на стаите. 

3. За обезопасяване на персонала при изпълняване на служебните си 
задължения, за всички служители да се осигурят предпазни маски и/или 
защитни шлемове и латексови ръкавици. 

4.   В базите не се допускат служители и почиващи с прояви на остри 
респираторни болести /кашлица, хрема, повишена температура, загуба на 
обоняние и др./ и във видимо лошо здравословно състояние. За целта на 
всички почиващи при настаняването им в почивната база, да бъде измервана 
телесната температура с дистанционен термометър от дежурния служител. 

5.   Да бъде организирано и проведено тестване с PCR тестове на 
персонала непосредствено преди започване на активния летен сезон, както и 
при необходимост през периода на активния летен сезон. 

6.   При необходимост да се монтират защитни плексигласови 
прегради на бар и рецепция, при наличието на такива в почивните бази. 

7.   При необходимост да бъдат осигурени стелки, с вани за 
дезинфекция, за ползване на входовете в базите. 

8.   В общите части да бъдат осигурени сензорни дозатори с 
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дезинфектант за ръце, разрешен за употреба от Министерство на 
здравеопазването. 

9.   В общите тоалетни помещения да бъдат осигурени еднократни 
хартиени протектори за WC. 

10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и 
съоръжения на закрити обществени места, съобразно Заповед № РД-01-
263/14.05.2020 г., т. 11 на министъра на здравеопазването. 

11. При необходимост и с цел разделяне на потока от замърсено 
спално бельо и хавлии и чисто спално бельо и хавлии, да бъдат осигурени 
допълнително камериерски колички. 

12. Масите и столовете да се дезинфекцират след всяко хранене. За 
масите за хранене да бъдат закупени хартиени подложки, за еднократно 
хранене и табли за сервиране. 

13. За почивните бази в планински райони да се закупят газови 
отоплителни уреди за тераси. 

14. Общите части в почивните бази да се дезинфектират поне 2 пъти 
на ден. Да се дезинфектират и обработват с дезинфектант дръжките на 
входните и преходни врати и на сервизните помещения.  

15. При необходимост част от стаите в хотелите/базите, да бъдат 
обособени за изолация на почиващи при нужда. 

16. При настъпване на обстоятелства, поради които е невъзможно 
ползването на почивните бази, платените суми по т. I, т. 13) от Приложение № 1 
към Правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на 
учебните и почивни бази на органите на съдебната власт, се възстановяват на 
вносителя. 

17. Спрямо предложените мерки се препоръчва всеки 
административен ръководител да изготви вътрешна заповед/указания за мерки 
за провеждане на активен летен сезон 2020 г. в съответните бази при 
условията на COVID - 19.   

18. През активния летен сезон да се спазват всички заповеди на 
министъра на здравеопазването, издадени през съответния период. 

 
 

34. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за ползване, 
финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивни бази на органите 
на съдебната власт, приет с решение по протокол № 16/31.03.2016 г. на ВСС. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.05.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилника за ползване, финансиране и 
отчитане на дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната 
власт /приет с протоколно решение № 16/31.03.2016 г. на ВСС/, както следва: 

 
1. В Приложение № 1, I. „Нощувки“ се правят следните изменения: 
1.1. в т. 1) числото „10“ се заменя с числото „15“; 
1.2. в т. 2) числото „16“ се заменя с числото „22“; 
1.3. в т. 3) числото „25“ се заменя с числото „34“. 

 
 2. В Приложение № 1, II. „Храна“ се правят следните изменения:  
 2.1. в т. 1) числото „10“ се заменя с числото „20“; 
 2.2. в т. 2) числото „30“ се заменя с числото „40“; 
 2.3. в т. 3) числото „60“ се заменя с числото „70“; 
 2.4. в т. 7) числото „10“ се заменя с числото „20“. 

 
3. Текста на § 4 от ПЗР се отменя и придобива следната редакция: 

„Измененията и допълненията в настоящия Правилник влизат в сила от 
01.06.2020 година.“ 

 
4. Текста на § 5 от ПЗР се отменя и придобива следната редакция: 

„Настоящият Правилник изменя и допълва Правилника приет с протоколно 
решение на ВСС № 16/31.03.2016 г.“ 

 
 

35. ОТНОСНО: Писмо от главния секретар на Върховния касационен 
съд във връзка с проведената работна среща, организирана от дирекция 
„Бюджет и финанси“ в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ 
по протокол № 17/13.05.2020 г., т. 32. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение писмото от главния секретар на Върховния 

касационен съд във връзка с проведената работна среща, организирана от 
дирекция „Бюджет и финанси“ в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и 
финанси“ по протокол № 17/13.05.2020 г., т. 32. 

 
 
36. ОТНОСНО: Извлечения от протоколи № 7/16.03.2020 г. и № 

8/09.04.2020 г. на Пленума на ВСС относно предоставяне на права на комисия 
„Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управление на бюджета. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.05.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Приема за сведение взетите решения от проведените 8 /осем/ 

заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 18.03.2020 г., 25.03.2020 г., 
01.04.2020 г., 07.04.2020 г., 13.04.2020 г., 22.04.2020 г., 29.04.2020 г. и 
13.05.2020 г. Решенията са отразени съответно в протоколи № 10, № 11, № 12, 
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№ 13, № 14, № 15, № 16 и № 17, които са публикувани на сайта на ВСС 
/Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/ и в локалната информационната система - 
Кратки протоколи/Комисии на ВСС/ Бюджет и финанси/. 

 
 

37. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 30.04.2020 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.05.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и 

усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ към 30.04.2020 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 30.04.2020 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 

 
 

38. ОТНОСНО: Окончателен одитен доклад № 0500104816 за 
извършен одит за съответствие при финансовото управление на Софийски 
градски съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., изпратен от 
Сметната палата. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Приема за сведение окончателен одитен доклад № 0500104816 за 

извършен одит за съответствие при финансовото управление на Софийски 
градски съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. 

  
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
39. ОТНОСНО: Предложение от и.д. главен секретар на ВСС относно 

прекратяване на граждански договор рег. № ВСС – 1126/29.01.2020 г., сключен 
между Висшия съдебен съвет и …. с предмет: „Обобщаване на наличната 
информация в отдел „Инвестиции и строителство“ и отдел „Управление на 
собствеността“ в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
Р Е Ш И : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за прекратяване на сключения граждански договор 

между Висшия съдебен съвет и … с предмет: „Обобщаване на наличната 
информация в отдел „Инвестиции и строителство“ и отдел „Управление на 
собствеността“ в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“. 

  
 

40. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на 
представляващия ВСС да сключи договор за обществена поръчка с предмет: 
„Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната 
система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна 
поддръжка“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключи договор за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на вътрешни и 
външни уязвимости на Централизираната система за случайно 
разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка“. 

 
 
41. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 

дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 21.05.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 21.05.2020 г.: 
 
1. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС 

да сключи договор за обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на 
вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно 
разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка“. 
 
 

42. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от 
днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото 
заседание на Пленума на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 
Пленума на Висшия съдебен съвет на 28.05.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 

 
 
1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 

30.04.2020 г. 
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Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
„Дава съгласие“ 

 
2. Корекции по бюджета на Върховния административен съд за 2020 г. 
 
3. Осигуряване на допълнителни средства по бюджетите на органи на 

съдебната власт за 2020 г. за реализиране на превантивни дейности и мерки с 
цел ограничаване на разпространението COVID – 19. 
 

„Не дава съгласие“ 
 
4. Допълнителна информация от административния ръководител на 

Административен съд гр. Сливен във връзка с искането за осигуряване на 
средства за закупуване на копирна машина. 

 
5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Монтана за осигуряване на средства за закупуване на система с дистанционни 
„паник“ бутони за сградата на съда. 
 

Разни. 
 
6. Окончателен одитен доклад № 0500104816 за извършен одит за 

съответствие при финансовото управление на Софийски градски съд за 
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., изпратен от Сметната палата. 

 
 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
 

 
 
 
 
 


