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П Р О Т О К О Л   № 20 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 10 юни 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова  

Георги Кузманов 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

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

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

 
1. ОТНОСНО:  Искания от органи на съдебната власт за осигуряване 

на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 
съдебната власт за 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 510 681 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 510 681 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

2. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета 
на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
В изпълнение на изискванията на чл. 35 от ПМС № 381 от 30.12.2019 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. по § 
10-00 „Издръжка“ с  42 185 лв., съгласно Приложение № 1. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr20-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr20-t2-pril1.pdf
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 
42 185 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 41 850 
лв. 

по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 335 
лв. 

 
 

3. ОТНОСНО: Необходимост от информация за предстоящите 
вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт 
във връзка с изплащане на СБКО към 31.12.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
УКАЗВА на административните ръководители на органите на 

съдебната власт в срок до 16.06.2020 г. да отправят искания за извършване на 
вътрешнокомпенсирани промени между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други 
възнаграждения и плащания на персонала“, с цел осигуряване на средства за 
изплащане на СБКО към 31.12.2020 г.  
 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Стефан Христов Стойков - съдия в Окръжен 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 Окръжен 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 Стефан 
Христов Стойков – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, на основание чл. 303, ал. 3, 
т. 1 от ЗСВ и решение по т. 25.1 от протокол № 17/02.06.2020 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. 

 
 

5. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Нешо Велев Атанасов – следовател в Окръжен 
следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив. 
 

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“ с 1 000 лв., с цел 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr20-t2-pril1.pdf
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поощряване на Нешо Велев Атанасов – следовател в Окръжен следствен 
отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 5.1 от протокол № 19/03.06.2020 г. на Прокурорската 
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. 

 
 

6. ОТНОСНО: Писмо от директора на НИП относно споразумение 
между ВСС и НИП за възстановяване на стойността на консумираната от ВСС 
електрическа енергия, както и стойностите за достъп и пренос от страна на 
ВСС. 

 
  Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с 

Националния институт на правосъдието споразумение за възстановяване на 
стойността на консумираната от ВСС електрическа енергия, както и 
пропорционалните стойности за достъп и пренос със срок на действие 
съответстващ на срока посочен в договора за доставка на електрическа 
енергия между Национален институт на правосъдието и „ЧЕЗ Електро 
България“ АД. 
 
 

7. ОТНОСНО: Възстановяване на разход за консумирана електрическа 
енергия на сградата, намираща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 през месец май 
2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за 
възстановяване на разход за консумирана електрическа енергия на сградата, 
намираща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 през месец май 2020 г. 

 

8. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Правна“ относно произнасяне на 
Върховния административен съд по жалба против решение на Пленума на 
Висшия съдебен съвет по т. 59 от протокол № 28/21.11.2019 г. и съответно 
срещу изменението, направено с това решение на чл. 5, ал. 2, т. 7 от 
Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови 
възнаграждения. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Определение № 938/21.01.2020 г. по адм.д. № 

14812/2019 г. по описа на ВАС – Шесто отделение и Определение № 
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6416/29.05.2020 г. по адм.д. № 4209/2020 г., по описа на ВАС – Петчленен 
състав – II колегия. 

 
 

9. ОТНОСНО: Заповеди на председателя на Върховния 
административен съд относно дължимостта на наемните вноски за периода на 
извънредно положение, по Договори за наем № 15 от 11.02.2019 г. на „Тиара 
2013“ ЕООД и „Сиби“ ООД, за сведение. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Заповед № 1229/02.06.2020 г. и Заповед № 

1249/04.06.2020 г. на председателя на Върховен административен съд. 
 

 
10. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. административен ръководител на 

Окръжен съд гр. Сливен с приложена молба от управителя на „Микра-Груп“ 
ЕООД относно заплащане на наемна цена при условия на извънредно 
положение, обявено от Народното събрание на Република България на 
13.03.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
По поставения въпрос комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с 

решения по протокол № 11/25.03.2020 г., т. 7, протокол № 16/29.04.2020 г., т. 16 
и протокол № 18/20.05.2020 г., т. 16. 

 
 

11. ОТНОСНО: Молба от … – съдебен деловодител в Районна 
прокуратура гр. Пазарджик до директора на „Дженерали Застраховане“ АД, с 
копие до Висш съдебен съвет, относно отказ за изплащане на застрахователно 
обезщетение за временна нетрудоспособност, за сведение. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение молбата от … – съдебен деловодител в Районна 

прокуратура гр. Пазарджик. 
Комисия „Бюджет и финанси“ изцяло поддържа становището си 

възприето с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 31 от протокол № 
20/20.06.2018 г. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изграждане на 
гишета на три кабинета. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Специализиран 
наказателен съд разходите в размер на …. за изграждане на гишета на три 
кабинета, в които се помещават деловодствата да бъдат извършени за сметка 
на утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ежедневна 
професионална дезинфекция на Съдебната палата. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на 

Административен съд гр. Перник разходите в размер на …. за ежедневна 
професионална дезинфекция на Съдебна палата гр. Перник за периода от 
01.06.2020 г. до 15.06.2020 г. да бъдат извършени за сметка на утвърдения  
бюджет на съда за 2020 г.  
 
 

14. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за ежедневно почистване и 
дезинфекция на Съдебната палата. 

 
  Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Балчик разходите за сключване на договор за абонаментно ежедневно 
почистване и дезинфекция на стълбища, стълбищни площадки и коридори в 
Съдебната палата гр. Балчик, да бъдат извършени за сметка на утвърдения  
бюджет на съда за 2020 г., като срока на договора бъде съобразен с 
разполагаемия финансов ресурс.  

 
 

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

  
  Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на административния 

ръководител на Районен съд гр. Карлово за корекция на бюджета по § 10-00 
„Издръжка” с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 
дезинфекциращи и хигиенни материали, във връзка с превенция и намаляване 
на риска от възникване на вирусна инфекция (COVID-19).  

Забележка: 
С решение на Комисия „Бюджет и финанси“ /упълномощена с 

решение на Пленума на ВСС на 16.03.2020 г./ от 25.03.2020 г., т. 13 е 
увеличен бюджета на Районен съд гр. Карлово с …. за реализиране на 
превантивни дейности и мерки с цел ограничаване на разпространението 
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COVID – 19 и с решение на Пленума на ВСС от 04.06.2020 г., т. 5 са 
осигурени допълнителни средства в размер на ... Общо за съда са осигурени 
….. 

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
окръжен съд на разрешение за извършване на разход за закупуване на два 
броя мрежови принтери. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в рамките на утвърдения 

бюджет на Софийски окръжен съд за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 
…. за закупуване на два броя мрежови скенери. 

Забележка:  
Обръща внимание на административния ръководител на Софийски 

окръжен съд, че съгласно разпоредбите на чл. 2 и чл. 3 от Закона за 
финансово управление и контрол, административните ръководители 
отговарят за финансовото управление и контрол в ръководените 
структури, дейности и процеси, при спазване на принципите на 
законосъобразност, добро финансово управление, икономичен, ефикасен и 
ефективен начин на разход на средства. 

 
 

17. ОТНОСНО: Проект на Инструкция за взаимодействие между 
Националната агенция по приходите, Висшия съдебен съвет и органите на 
съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ИЗПРАЩА на Комисия по правни въпроси становища и предложения 

за допълнения от органите на съдебна власт и комисия „Бюджет и финанси“ 
относно проекта на Инструкция за взаимодействие между Националната 
агенция по приходите, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт. 

  
 

18. ОТНОСНО: Предложение на 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. 
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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. 

 
 

19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на 
Районен съд гр. Нови пазар за безвъзмездно предоставяне на друг орган на 
съдебната власт, служебен автомобил „Форд Фокус“ с отпаднала 
необходимост. 

 
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 служебен 
автомобил „Форд Фокус“, числящ се на Районен съд гр. Нови пазар. 

 2. Исканията да бъдат изпращани към председателя на Районен съд 
гр. Нови пазар. 

 
 

20. 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  

ДАНЪК 
НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ 

ТАКСА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

Балчик ул. Стара планина № 2 РС …. …. 

Ботевград ул. Свобода № 3Б РС   ….. 

Кърджали бул. Беломорски № 48 ОС   …. 

Ловеч ул. Търговска  № 40 АдмС   …. 

Ловеч  ул. Търговска  № 41 ОС   …. 

Петрич ул. Лазар Маджаров № 3 РС   …. 

Плевен 
ул. П. Р. Славейков № 21, 
ет. 2-3 АдмС   …. 

Плевен ул. Д. Константинов № 25 ОС   …. 

Самоков КК Боровец ПРБ   …. 

Самоков ул. Бачо Киро № 1 РС   …. 

ОБЩО МДТ: … …. 
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21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 15/03.06.2020 г. на комисия 
„Управление на собствеността“ относно поемането на ангажимент за разход за 
месечна наемна цена на имот за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Съгласува извършването на ежемесечен разход в размер на …. без 

ДДС /... с ДДС/ за срока на сключване на договор с Напоителни системи ЕАД – 
гр. Нова Загора за предоставяне под наем на помещения за нуждите на 
Районен съд гр. Нова Загора. 

Забележка: 
Заплащаната към момента месечна наемна цена по договор за наем 

на помещения в сградата на Напоителни системи ЕАД – гр. Нова Загора за 
нуждите на Районен съд гр. Нова Загора е …. с ДДС, т.е. има нарастване на 
наемната цена от …. 

2. ПРЕПОРЪЧВА на комисия „Управление на собствеността“ при 
изпращане на предложения за поемане на ангажименти за разход на комисия 
„Бюджет и финанси“ да изразява конкретни предложения за срока на поемане 
на задължението. 

3. Изпраща решението по т. 21 на комисия „Управление на 
собствеността“, по компетентност. 

 
 
22. 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 30.04.2020 г., предоставена 
от КУС, за сведение. 

 
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 30.04.2020 г. 
 

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: Искане от административния ръководител на 

Административен съд София – град за осигуряване на средства за изплащане 
на предявено вземане по изпълнителен лист. 

 
  Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Административен съд София - град по § 10-00 „Издръжка” в размер на …., с цел 
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осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен 
лист от 09.03.2020 г., издаден от Софийски градски съд. 

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
29. ОТНОСНО: Одобряване на разход за сключване на договор за 

наем на зали в Интер Експо Център и за възнаграждения на служители на 
Главна дирекция „Охрана“ при Министерство на правосъдието за провеждане 
на писмените изпити по обявените с решения на Съдийската колегия на ВСС и 
на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 1/21.01.2020 г. и пр. № 
3/29.01.2020 г. /обн. в ДВ, бр. 10/04.02.2020 г./ конкурси за младши съдии, 
младши прокурори и младши следователи.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТМЕНЯ решението си по т. 21 от протокол № 9/11.03.2020 г. на 
комисия „Бюджет и финанси“.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … без ДДС 

при авансова вноска в размер на .. без ДДС, платима за потвърждаване на 
ангажимента до 19.06.2020 г., за наем на изложбени зали 5 и 6 в Интер Експо 
Център за провеждане на писмените изпити на 04.07.2020 г., 11.07.2020 г. и 
18.07.2020 г. по конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши 
следователи. 

Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2020 г. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за 

възнагражденията на служителите на Главна дирекция „Охрана“ при 
Министерство на правосъдието след провеждане на мероприятията и издаване 
на фактура за крайната сума.  

Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2020 г. 
3. ПРЕДЛАГА на Комисия по правни въпроси да предприеме действия 

за законодателни промени в Закона за съдебната власт относно определянето 
на размер държавна такса за кандидатстване в конкурсите за младши съдии, 
младши прокурори и младши следователи. 
 
 

30. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ по 
протокол № 8/04.06.2020 г., т. 5 във връзка с отговор от председателя на 
Върховния касационен съд относно информация, свързана с решение на 
Пленума на ВСС по протокол № 10/30.04.2020 г., касаещо обезпечаване на 
Апелативен съд гр. София с необходимия щатен състав, свързан с дейностите 
по стопанисването на сградата на Съдебната палата в гр. София и намаляване 
щатната численост на ВКС с длъжности, ангажирани с управлението на 
сградата.  
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
СЪГЛАСУВА Проект на Класификатор на длъжностите в 

администрацията на съдилищата. 
 
 
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на сървър и 
операционна система. 

Извлечение от протокол № 18/05.06.2020 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 

Окръжен съд гр. Добрич за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър на стойност ... и операционна система Windows 
Svr 2019 Standart ROK (16 core) на стойност ..., както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Добрич със … 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Добрич с … 

 
 

32. ОТНОСНО: Определяне на представители от комисия „Бюджет и 
финанси“ за участие в състава на работната група за изготвяне проект на 
решение за определяне реда и начина за изчисляване на обезщетенията по чл. 
225, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗСВ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОПРЕДЕЛЯ г-н Боян Магдалинчев, г-жа Боряна Димитрова и г-н 
Севдалин Мавров за представители от комисия „Бюджет и финанси“ за участие 
в състава на работната група за изготвяне проект на решение за определяне 
реда и начина за изчисляване на обезщетенията по чл. 225, ал. 4, във връзка с 
ал. 1 от ЗСВ. 

  
 

33. 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 : 
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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. Искане от административния ръководител на Административен 

съд София – град за осигуряване на средства за изплащане на предявено 
вземане по изпълнителен лист. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Добрич за осигуряване на средства за закупуване на сървър и операционна 
система. 
 

3. Разни. 
 
3.1. Писмо от директора на НИП относно споразумение между ВСС и 

НИП за възстановяване на стойността на консумираната от ВСС електрическа 
енергия, както и стойностите за достъп и пренос от страна на ВСС. 

 
3.2. Одобряване на разход за сключване на договор за наем на зали в 

Интер Експо Център и за възнаграждения на служители на Главна дирекция 
„Охрана“ при Министерство на правосъдието за провеждане на писмените 
изпити по обявените с решения на Съдийската колегия на ВСС и на 
Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 1/21.01.2020 г. и пр. № 
3/29.01.2020 г. /обн. в ДВ, бр. 10/04.02.2020 г./ конкурси за младши съдии, 
младши прокурори и младши следователи.  

 
 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 
 
 


