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П Р О Т О К О Л   № 19 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 3 юни 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 32 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 359 778 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 359 778 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. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr19-t1-pril1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. със  
140 140 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ със 72 000 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 68 140 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 

със 140 140 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 

140 000 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със 140 

лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Нели Генкова Събева - съдия в Апелативен съд гр. 
Бургас. 
 

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 съд гр. 
Бургас 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 Нели 
Генкова Събева – съдия в Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 7.1 от протокол 
№ 16/19.05.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

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. 
 

 
4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване по реда на чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 
 

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 Прокуратурата на 
Република България за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със 7 000 лв., с цел 
поощряване на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 28 от 
протокол №17/20.05.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  
на: 

- Галина Щерева Радева - освободена с решение на Прокурорската 
колегия на ВСС по пр. № 10/16.03.2020 г. от заеманата длъжност „следовател“ в 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив - 1 000 лв. 

- Володя Благоев Коматичев - освободен с решение на Прокурорската 
колегия на ВСС по пр. № 15/29.04.2020 г. от заеманата длъжност „прокурор“ във 
Върховна касационна прокуратура - 1 000 лв.  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr19-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr19-t2-pril1.pdf


3 

 

- Мая Сотирова Кипринска – Гьошева - освободена с решение на 
Прокурорската колегия на ВСС по пр. № 15/29.04.2020 г. от заеманата 
длъжност „следовател“ в Национална следствена служба - 1 000 лв. 

- Христо Цветанов Кашински - освободен с решение на Прокурорската 
колегия на ВСС по пр. № 15/29.04.2020 г. от заеманата длъжност „следовател“ 
в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен – 1 000 лв. 

- Николай Стефанов Филчев - следовател в Национална следствена 
служба - 1 000 лв. 

- Кънчо Иванов Митов - следовател в Национална следствена служба - 
1 000 лв. 

- Вельо Борисов Велев - прокурор във Върховна касационна прокуратура 
– 1 000 лв. 

Средствата в размер на 7 000 лв. 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. 

 
 
5. ОТНОСНО: Информация за утвърдените и разпределени средства 

по бюджета на съдебната власт за 2020 г. във връзка с чл. 303, ал. 3 от ЗСВ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за утвърдените и 

разпределените средства по бюджета на съдебната власт за 2020 г. във връзка 
с чл. 303, ал. 3 от Закона за съдебната власт. 

2. Изпраща решението по т. 5 на Съдийска колегия на ВСС и на 
Прокурорска колегия на ВСС. 

 
  
6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 

за участие в обявения конкурс за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните 
съдилища – гражданска колегия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на 

членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за 
преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, 
съгласно приложената поименна справка, както следва: 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2020 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 240 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2020 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 80 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания за персонала” за 2020 г. с 320 лв. 
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5. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в 
размер на 80 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 
2020 г., съгласно приложената справка. 

 
 

7. ОТНОСНО: Необходимост от извършване на разход за 
обезпечаване на обезопасителни дейности по сградата, находяща се в гр. 
София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82. 

Извлечение от протокол № 14/20.05.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

извършване на обезопасителни дейности по сградата, находяща се в гр. 
София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82, включващи подновяване на 
предпазна мрежа по фасадата на ул. „Шар планина“, прекъсване на клон от 
вътрешна водопроводна инсталация в четириетажната сграда с цел 
прекратяване на неконтролиран теч от нея, както и за обезопасяване на 
действащата електрическа инсталация в подпокривното пространство. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери 
с адаптер за свързване към мрежа и 3 броя настолни скенери. 

Извлечение от протокол № 17/21.05.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПОТВЪРЖДАВА решението по т. 52 от протокол № 14/13.04.2020 г. от 

заседанието на комисия „Бюджет и финанси“. 
 
 

9. ОТНОСНО: Допълнителна информация от административния 
ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица във връзка с искането за 
осигуряване на средства за закупуване на 8 броя климатици. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решения на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 1 от 

протокол № 12/01.04.2020 г. и по т. 47 от протокол № 14/13.04.2020 г., ОСТАВЯ 
БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Районен съд гр. Горна Оряховица за 
осигуряване на средства в размер на …. по бюджета на съда за 2020 г. за 
закупуване на 8 броя климатици, в т.ч два броя за съдебни зали. 
 

 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

окръжен съд за одобряване на разход по код 90. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА преписката във връзка с възстановяването на внесена 

държавна такса в размер на …. за предоставяне на допълнителна информация, 
която да е относима и доказваща по безспорен начин задължението за 
възстановяване на сумата. 

Мотиви: 
Да се установи датата на образуването на дело № 704/2011 г. на 

Софийски окръжен съд, към момента на образуването внесена ли е била 
държавна такса, какъв е бил размера на същата, поради какви причини след 
образуването на делото през 2011 г. едва на 16.03.2015 г., т.е. четири 
години след образуването се внася държавна такса в размер на …. и на какво 
основание, с какъв акт, има ли допълнително искане от страна на ищеца по 
делото за увеличаване размера на иска и какъв е материалния интерес, ако 
има такъв, както и на какво основание е разпоредено връщането на сумата 
и с какъв акт, доколкото констатациите в разпореждането на съдия-
докладчика от 04 май 2020 г. са в обратната посока. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на защитни екрани. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Добрич разходите в размер на …. за закупуване на защитни екрани, като мярка 
за превенция и ограничаване разпространението на вирусната инфекция 
(COVID-19), да бъдат извършени за сметка на утвърдения  бюджет на съда за 
2020 г.  

 
 

12. ОТНОСНО: Писмо от Гергана Мутафова – член на ВСС и 
ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната 
карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“ 
относно осигуряване на средства на съдилищата за закупуване на 
квалифициран електронен подпис (КЕП) за магистратите и съдебните 
служители, необходими за работа в ЕИСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
УКАЗВА на административните ръководители на Върховен касационен 

съд, Апелативните, Специализираните, Окръжните, Военните и Районните 
съдилища да извършат в рамките на утвърдените им бюджети за 2020 г. 
необходимите разходи за закупуване на КЕП /квалифицирани електронни 
подписи/ за магистрати и служители, които ще работят с Единната 
информационна система на съдилищата /ЕИСС/, която е разработена по 
проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на 
българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“. 
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След представяне от второстепенните разпоредители на информация 
за размера на извършените разходи за издаване на КЕП за магистрати и 
служители, които ще работят с ЕИСС, както и за броят им, при необходимост 
ще бъдат коригирани съответните бюджети. 

Забележка: 
При представяне на искания за възстановяване на суми за 

закупуване на КЕП за магистрати и служители, които ще работят с 
Единната информационна система на съдилищата да не се включват суми 
за издадени и действащи, както и подлежащи на подновяване към 
съответния момент електронни подписи на магистрати и служители. 

Извършването на разходите за закупуване на КЕП да бъде 
съобразено с преференциалните условия за съдебната система 
предоставени от Информационно обслужване АД или други по-добри.     

 
 

13. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Върховен 
административен съд относно изпълнението на насрещни задължения по 
договор за наем и неговото прекратяване, при наличие на подобрения от 
страна на наемателя /и оценка на стойността им/.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Комисия „Бюджет и финанси“ счита, че поставеният в писмото на 

председателя на Върховния административен съд въпрос намира разрешение 
в разпоредбата на чл. 6б, ал. 1 създадена с § 12, т. 6 от преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
здравето /ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г./ целящ защита интересите на частно-
правните субекти - физически и юридически лица , наематели или ползватели 
на имоти държавна или общинска собственост от последиците на извънредното 
положение, по време на същото и до два месеца след неговата отмяна, чрез 
намаляване размера на вноските за наем или ползване или за 
освобождаването им от заплащане изцяло или частично, когато вследствие на 
него те са ограничили или преустановили дейността си в имота в следствие на 
мерките и ограниченията наложени от извънредното положение без да целят 
прекратяване на договора за наем или ползване. Като граждански договор по 
Закона за задълженията и договорите, извън посоченото по-горе, към него са 
приложими разпоредбите на Глава V от Закона за задълженията и договорите. 

  
 

14. ОТНОСНО: Получени писма за сведение от органи на съдебната 
власт във връзка с дарителската кампания за подпомагане финансирането на 
дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение получените писма от органи на съдебната власт 

във връзка с дарителската кампания за подпомагане финансирането на 
дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19. 
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15. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Елин Пелин 
с приложени разходо-оправдателни документи, в изпълнение на решение на 
КБФ по протокол № 11/25.03.2020 г.,т. 14.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Районен съд гр. Елин Пелин с Вх. № 
ВСС - 3112/26.05.2020 г. с представени разходо-оправдателни документи за 
закупуване и поставяне на защитна преграда, дозатор за дезинфектант, 
предпазни маски, предпазни визьори, ръкавици, почистващи препарати . 

 
 

16. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Плевен 
във връзка с процедура по сключване на договор за отстраняване на 
констатираните нарушения свързани с организацията по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Поставеният въпрос е от компетентността на административния 

ръководител на Районен съд гр. Плевен при съобразяване с решенията на 
Комисия „Бюджет и финанси“, Съдийска колегия на ВСС и Пленума на ВСС, за 
предприемането на конкретни антикризисни мерки и действия за ограничаване 
на разходите по бюджета до края на 2020 година. 

 
 
17. 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 

Батак ПБ "Цигов чарк" ПРБ …. 

Генерал 
Тошево ул. Опълченска № 1 РС …. 

Пловдив пл. Съединение № 3 АП …. 

Стара 
Загора ул. Св. Княз Борис № 77 ОП …. 

Тетевен ул. Христо Ботев № 3 РС …. 

ОБЩО ТБО: …. 
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18. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България за смяна 

на обслужващата банка „Райфайзенбанк“ АД на Районна прокуратура гр. Гоце 
Делчев. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и 

сметка за чужди средства на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев да се 
обслужват от „Първа инвестиционна банка“ АД, считано от 01.07.2020 г. 

2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми 
Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в 
банковото обслужване на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев. 

 
 

19. ОТНОСНО: Откриване на левова разплащателна сметка за 
превеждане на суми от възнаграждения и други подобни по левови банкови 
сметки на магистрати и съдебни служители, съдебни заседатели и вещи лица 
от Софийски градски съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение уведомлението от председателя на Софийски 

градски съд за откриване на левова разплащателна сметка в Банка ДСК ЕАД.  
 

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

на ВСС по протокол № 6/20.05.2020 г., т. 18 във връзка с искане от 
председателя на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за 
привеждане в съответствие с изискванията на помещение за регистратура за 
класифицирана информация в съда и извлечение от протокол № 6/20.05.2020 
г., т. 25 относно РЕДУЦИРАНЕ броя на районните съдилища със статут на 
организационни единици по смисъла на Закона за защита на класифицираната 
информация /ЗЗКИ/, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

към СК на ВСС по протокол № 6/20.05.2020 г., т. 18 и т. 25.  
 

 
21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол 4/22.04.2020 г., т. 4 от 

заседание на комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършена трансформация на 1 щ.бр. за 
длъжност „съдебен секретар“ в длъжност „завеждащ служба „Съдебни 
секретари“ по щата на Районен съд гр. Хасково и преназначаване на съдебен 
служител. 

2. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
искането е финансово обезпечено. 

3. Изпраща настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийска колегия на ВСС. 

 
 

22. ОТНОСНО: Сключване на граждански договор за изготвяне на 
техническа спецификация за предстояща поръчка с предмет: „Осигуряване на 
виртуална IP свързаност за нуждите на Висшия съдебен съвет и съдилищата“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ и.д. главен секретар на ВСС да сключи граждански 
договор с … за разработване на техническа спецификация с предмет: 
„Осигуряване на виртуална IP свързаност за нуждите на Висшия съдебен съвет 
и съдилищата“, на стойност …. и одобрява проекта на договор. 

 
 

23. ОТНОСНО: Предложение от фирма „Интер Бизнес 91“ ЕООД 
относно ново поколение лампи UVC – 2020.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение информацията от фирма „Интер Бизнес 91“ 

ЕООД и предвид изменението на епидемичната обстановка в страната комисия 
„Бюджет и финанси“ ще се произнесе за предприемане на съответни решения.    
 

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

 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
24. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на Върховен касационен съд и 

Апелативен съд гр. София за 2020 г. във връзка с решение от дистанционното 
заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС по протокол  № 
10/30.04.2020 г., т. 1.6. 

 
  Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ИЗВЪРШВА корекции по бюджетите на Върховен касационен съд и 

Апелативен съд гр. София за 2020 г. във връзка с решение от дистанционното 
заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен 
съвет по протокол  № 10/30.04.2020 г., т. 1.6. 
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1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховния касационен съд за 2020 г. 
общо с ….., както следва: 

- по § 10-00 „Издръжка“ с …. 
- по § 51-00 „Основен ремонт“ с …. 
- по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. 
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2020 г. 

общо с …., както следва: 
- по § 10-00 „Издръжка“ с …. 
- по § 51-00 „Основен ремонт“ с …. 
- по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. 
2. Корекции по бюджетите на Върховен касационен съд и Апелативен 

съд гр. София във връзка с разходите за персонал ще бъдат извършени след 
произнасяне на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на 
ВСС. 

 
  
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

районен съд за одобряване на разход по код 90. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски 

районен съд в размер на …. за възстановяване на недължимо платена сума.  
 

 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на 
застрахователно обезщетение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд 

гр. Пловдив за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка” с …., с цел осигуряване на 
средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване 
на текущ ремонт - шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс и други 
строително - монтажни дейности, причинени от проникване на дъждовна вода в 
сградата на съда. 

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

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
два броя телевизори за две съдебни зали. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на 

Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка” в размер на …. за 
закупуване на два броя телевизори в две съдебни зали, във връзка с водене на 
дела чрез видеоконферентна връзка. 

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

 
28. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 

Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
компютърни конфигурации. 

Извлечение от протокол № 17/21.05.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

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 

Районен съд гр. Карнобат за 2020 г. с …. за закупуване на 2 броя компютърни 
конфигурации, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Карнобат с …. 

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Луковит за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация, 1 брой уеб камера и 1 брой микрофон за компютър. 

Извлечение от протокол № 16/14.05.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

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 

Районен съд гр. Луковит за 2020 г. с …., от които …. - за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация, …. - за закупуване на 1 брой уеб камера и …. - за 
закупуване на 1 брой микрофон за компютър, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр.  
Луковит  с …   

3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Луковит със … 
 

Разни. 
 
32. ОТНОСНО: Обобщена информация за резултатите от 

изпълнението на одитните ангажименти за увереност от дирекция „Вътрешен 
одит“ в съдилищата през 2019 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА обобщената информация за резултатите от изпълнението 

на одитните ангажименти за увереност от дирекция „Вътрешен одит“ в 
съдилищата през 2019 г. 

2. ИЗПРАЩА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт обобщената информация за резултатите от изпълнението на 
одитните ангажименти за увереност от дирекция „Вътрешен одит“ в 
съдилищата през 2019 г., за сведение и изпълнение. 

   
  
33. ОТНОСНО: Откриване на картова сметка /кредитна/ в евро в 

търговска банка за нуждите на Висшия съдебен съвет. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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 
/кредитна/ в евро в банка „Райфайзенбанк България“ ЕАД, с титуляр Висшия 
съдебен съвет. 

 2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме 
необходимите действия пред Министерство на финансите за откриване на 
картова сметка /кредитна/ в евро в банка „Райфайзенбанк България“ ЕАД, с 
титуляр Висшия съдебен съвет. 

 
 

34. ОТНОСНО: Запитвания от административни ръководители от 
органи на съдебната власт и извлечение от Протокол № 6 от заседанието на 
Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено 
на 09 март 2020 г., във връзка с изменението на чл. 225, ал. 4 и ал. 6 /ДВ, бр. 11 
от 2020 г./. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Създава работна група с представители на Комисия „Бюджет и 
финанси“, Комисия по правни въпроси, Върховен касационен съд, Върховен 
административен съд и Прокуратура на Република България, която да изготви 
проект на решение за определяне реда и начина за изчисляване на 
обезщетенията по чл. 225, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗСВ. 

 
 
35. ОТНОСНО: Гаранция за изпълнение по договор № 45-06-

036/17.11.2006 г. с предмет: „Проектиране и строителство на надстройка и 
пристройка на сграда, предоставена на органите на съдебната власт, находяща 
се на пл. „Съединение“ № 3, за нуждите на Административен съд гр. Пловдив“, 
сключен между Висшия съдебен съвет и „Гюлеметов-Строй-Гарант“ ЕООД. 

Становище от дирекция „Правна“ в изпълнение на решение на КБФ 
по протокол № 10/18.03.2020 г., т. 13. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА да бъде усвоена гаранция за изпълнение по договор № 45-

06-036/17.11.2006 г. с предмет: „Проектиране и строителство на надстройка и 
пристройка на сграда, предоставена на органите на съдебната власт, находяща 
се на пл. „Съединение“ № 3, за нуждите на Административен съд гр. Пловдив“, 
сключен между Висшия съдебен съвет и „Гюлеметов-Строй-Гарант“ ЕООД, в 
размер на …. 

 
 

36. ОТНОСНО: Предложение на главния инспектор на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет за безвъзмездно предоставяне на служебен 
автомобил Тойота Авенсис 1.8 с рег. № СА 6105 МТ на Софийски районен съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, Инспектората 

към Висшия съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление 
служебен автомобил „Тойота Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6105 МТ на Софийски 
районен съд. 

 
 

37. ОТНОСНО: Задължения по Закона за местните данъци и такси за 
2020 г. за административна сграда, находяща се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 
37. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати задължението за такса битови 

отпадъци за 2020 г. в размер на … за административна сграда, находяща се в 
гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37. 

 
 

38. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с 
предмет: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в 
сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 185, гр. София“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет в качеството си 

на възложител да възложи, организира и проведе процедура за обществена 
поръчка с предмет: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. 
инсталация в сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 185, гр. София“ с прогнозна 
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стойност …. без ДДС, да сключи договор с определения за изпълнител или да 
прекрати процедурата, както и с правото по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на 
дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, да определи 
длъжностно лице от ВСС за възложител, с правата предоставени му с 
настоящото решение. 

 
 

39. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова административна 
сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951, 952, кв. 176 по 
действащия регулационен план на гр. Бяла/ПИ с идентификатор 
07603.501.2813 по КККР“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет в качеството си 

на възложител да възложи, организира и проведе процедура по публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 
нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, 
УПИ IX-951, 952, кв. 176 по действащия регулационен план на гр. Бяла/ПИ с 
идентификатор 07603.501.2813 по КККР“ с прогнозна стойност …. без ДДС, да 
сключи договор с определения за изпълнител или да прекрати процедурата, 
както и с правото по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 11, ал. 
2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и 
неговата администрация, да определи длъжностно лице от ВСС за възложител, 
с правата предоставени му с настоящото решение. 

 

 
40. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на публично състезание по 

вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен 
ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. 
Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – 
Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет в качеството си 

на възложител да възложи, организира и проведе процедура по публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт, 
преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. 
Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд 
– Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“ с прогнозна 
стойност …. без ДДС, да сключи договор с определения за изпълнител или да 
прекрати процедурата, както и с правото по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на 
дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, да определи 
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длъжностно лице от ВСС за възложител, с правата предоставени му с 
настоящото решение. 

 
 
41. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 

дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 04.06.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 04.06.2020 г.: 
 
1. Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сграда на 
ул. „Г. С. Раковски“ № 185, гр. София“. 

2. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова административна сграда 
за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951, 952, кв. 176 по 
действащия регулационен план на гр. Бяла/ПИ с идентификатор 
07603.501.2813 по КККР“. 

3. Организиране и провеждане на публично състезание по вид 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт, 
преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. 
Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – 
Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“. 

 
 

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 18.06.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
„Дава съгласие“ 
1.1. Корекции по бюджетите на Върховен касационен съд и Апелативен 

съд гр. София за 2020 г. във връзка с решение от дистанционното заседание 
чрез видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС по протокол  № 
10/30.04.2020 г., т. 1.6. 

1.2. Искане от административния ръководител на Софийски районен 
съд за одобряване на разход по код 90. 

1.3. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на застрахователно 
обезщетение. 
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1.4. Искане от административния ръководител на Специализиран 
наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на два броя 
телевизори за две съдебни зали. 

1.5. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 
Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни 
конфигурации. 

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Луковит за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна 
конфигурация, 1 брой уеб камера и 1 брой микрофон за компютър. 
 

3. Разни. 
3.1. Откриване на картова сметка /кредитна/ в евро в търговска банка 

за нуждите на Висшия съдебен съвет. 
3.2. Гаранция за изпълнение по договор № 45-06-036/17.11.2006 г. с 

предмет: „Проектиране и строителство на надстройка и пристройка на сграда, 
предоставена на органите на съдебната власт, находяща се на пл. 
„Съединение“ № 3, за нуждите на Административен съд гр. Пловдив“, сключен 
между Висшия съдебен съвет и „Гюлеметов-Строй-Гарант“ ЕООД. 

3.3. Предложение на главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Тойота 
Авенсис 1.8 с рег. № СА 6105 МТ на Софийски районен съд. 

3.4. Задължения по Закона за местните данъци и такси за 2020 г. за 
административна сграда, находяща се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37. 

 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 
 


