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П Р О Т О К О Л   № 21 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 17 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. 
 
 

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

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

на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 
съдебната власт за 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ със 104 185 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 104 185 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

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

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
В изпълнение на изискванията на чл. 35 от ПМС № 381 от 30.12.2019 г. 

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

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 
231 610 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
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по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 23 500 лв. 

 по § 10-00 „Издръжка“ с  208 110 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 

231 610 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 231 201 

лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 409 

лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на 
учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2020 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България за 2020 г., в т.ч. за дейността на 
учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на 
Република България за 2020 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, 
съгласно чл. 35 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2020 г., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 1 621 722 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 15 525 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 1 621 722 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 15 525 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Стоян Денев Петков – прокурор в Окръжна 
прокуратура гр. Габрово. 

 
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 
поощряване на Стоян Денев Петков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. 
Габрово, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 7 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. 
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5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
районен съд за осигуряване на средства за закупуване на модул за 
представяне на информация от системата за управление на информационни 
табла, както и разработка на функционалност за изпращане на данните за 
разглежданите дела в уеб страницата на съда. 

Извлечение от протокол № 18/05.06.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Софийски районен съд 

за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул за 
представяне на информация от системата за управление на информационни 
табла, както и разработка на функционалност за изпращане на данните за 
разглежданите дела в уеб страницата на съда на стойност 2 400 лв., както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Софийски районен съд с 2 400 
лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски районен 
съд с 2 400 лв. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за обзавеждане на работни 
места за новоназначени съдебни служители, както и за изработка и монтаж на 
прегради и гишектури на четири деловодства. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Пазарджик разходите за закупуване на бюро с контейнер и два офис стола в 
общ размер на ..., както и разходите за изработка и монтаж на прегради и 
гишектури на четири деловодства като мярка за превенция и ограничаване 
разпространението на вирусната инфекция  COVID-19  в размер на ..., да бъдат 
извършени за сметка на утвърдения  бюджет на съда за 2020 г.  

 
 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на електронна 
Система за управление на клиентопотока. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПРАЩА искането от административния ръководител на Районен 
съд гр. Перник за закупуване на електронна Система за управление на 
клиентопотока, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация 
и информационни технологии“ към Пленума на Висш съдебен съвет. 
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8. ОТНОСНО: Отмяна на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по 
т. 15 от протокол № 16/29.04.2020 г. относно запитване от председателя на 
Окръжен съд гр. Варна за изплащане на суми за положен извънреден труд при 
изпълнение на служебни задължения в периода на обявеното извънредно 
положение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТМЕНЯ решението си по т. 15 от протокол № 16/29.04.2020 г. 
 
 
9. ОТНОСНО: Актуализиране на Инвестиционната програма по § 51-00 

„Основен ремонт на ДМА“ на Висшия съдебен съвет за 2020 г. 
Извлечение от протокол № 16/10.06.2020 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. СЪГЛАСУВА общия размер на годишната задача за 2020 г. в размер 

на ..., в т.ч. ... за основен ремонт на ДМА и ... за придобиване на ДМА, в 
представеното поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

Забележка: 
В предложеното поименно разпределение на разходите за основни 

ремонти на ДМА за 2020 г. не е извършена промяна на общата стойност -  
..., утвърдена съгласно решение по д.т. 5 от протокол № 10/29.04.2020 г. на 
пленума на ВСС. 

2. Препоръчва на комисия „Управление на собствеността“ при 
последващо актуализиране на поименното разпределение на разходите по § 
51-00 „Основен ремонт на дълготрайни активи“ в решението си да изписва 
общата сума на годишните задачи, с цел избягване на възможността за 
несъответствие между съответното Приложение „Сметни стойности и разчети 
за финансиране на капиталовите разходи и трансфери през 2020 г.“ при 
съгласуване на решението на КУС от страна на КБФ. 

3. Изпраща решенията по т. 9 на комисия „Управление на 
собствеността“ по компетентност. 

 
 

10. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 16/10.06.2020 г., т. 5 на 
комисия „Управление на собствеността“ относно заплащане на 
административна такса. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ... за 

заплащане на административна такса върху цената на право на ползване за 
целия период на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 
самостоятелен обект с ид. № 67338.535.20.1.2, находящ се в гр. Сливен, ул. 
„Димитър Пехливанов – Добрович“ № 7, ет. 1 по банковата сметка на община 
Сливен. 
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Забележка: 
Данни за банковата сметка, кода за вид плащане и BIC са посочени в 

Заповед № РД 15-126/15.01.2020 г. на кмета на община Сливен. 
 

 
11. ОТНОСНО: Предоставени активи на органите на съдебната власт 

от Агенция по вписванията по програма ФАР BG2002/0203.01. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРЕПРАЩА доклада до Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ за изразяване на становище относно 
целесъобразността за прехвърляне по баланса на органите на съдебната власт 
на техниката, доставена по програма ФАР BG2002/0203.01. 

2. При изразяване на положително становище от страна на КПКИТ, 
следва да се информира Агенция по вписванията, с оглед предприемане на 
последващи действия от тяхна страна за оформяне на необходимата 
документация и прехвърляне на активите по баланса на органите на съдебната 
власт.  

 
 

12. ОТНОСНО: Уведомление от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Оряхово за отказ за преференциален лихвен процент от 
обслужващата банка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Поставеният въпрос е от компетентност на и.ф. административен 

ръководител на Районен съд гр. Оряхово. 
 

 
13. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 

Окръжен съд гр. Пазарджик за подновяване договора с обслужващата банка. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение уведомлението от председателя на Окръжен съд 

гр. Пазарджик за подновяване договора с обслужващата банка Общинска банка 
ЕАД. 

  
II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта на 

дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 

14. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт към 31.05.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.05.2020 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 31.05.2020 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 

15. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на Върховния касационен 
съд и Апелативен съд гр. София за 2020 г., във връзка с решения на 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/09.06.2020 
г., т. 16 и решение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/04.06.2020 г., т. 5. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 18.06.2020 г. 

 
  Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Във връзка с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 18/09.06.2020 г., т. 16 и Комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 
№ 8/04.06.2020 г., т. 5, относно прехвърлянето на 31 щ.бр. от Върховния 
касационен съд в Апелативен съд гр. София за обезпечаване на длъжностите 
свързани с дейността по стопанисването на Съдебната палата в гр. София и 
преназначаването на служители, заемащи тези длъжности: 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховния касационен съд от 15.07.2020 г. 
общо с ..., в т.ч. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с ... и по § 05-00 „Задължителни 
осигурителни вноски от работодатели“ с …. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София от 15.07.2020 г. 
общо с ..., в т.ч. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с ... и по § 05-00 „Задължителни 
осигурителни вноски от работодатели“ с ... 

  
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане 
на обезщетение по изпълнителен лист. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Апелативен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” с ... с цел 
осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен 
лист от 05.02.2020 г., издаден от Районен съд гр. Русе. 

Средствата в размер на ... са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
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След изплащане на задължението, Апелативен съд гр. Велико Търново 
не следва да изисква възстановяване на суми от Окръжен съд гр. Велико 
Търново като солидарни длъжници по изпълнителния лист. 

2. Поставеният въпрос относно извършване на прихващане на 
присъдени разноски е от компетентността на административния ръководител 
на Апелативен съд гр. Велико Търново. 

 
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
градски съд за осигуряване на средства за разширяване на хостинг услуга чрез 
сключване на едногодишен договор. 

Извлечение от протокол № 19/095.06.2020 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 

Софийски градски съд за 2020 г. с ..., с цел осигуряване на средства до края на 
годината /за 6 месеца/ за разширяване на хостинг услуга във връзка с 
допълнителни емайл регистрации, както следва: 

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

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

 
18. ОТНОСНО: Искане от административен ръководител на Районен 

съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация. 

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 корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Велико Търново за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 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. 
Велико Търново с …. 

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 
2 броя компютърни конфигурации с включен лиценз за OC Windows 10 Pro. 

Извлечение от протокол № 18/05.06.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Административен съд гр. Хасково за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя компютърни конфигурации с включен лиценз за ОС 
Windows 10 Pro, както следва: 

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

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

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 2 
броя компютри, 3 броя монитори, 1 брой принтер и 2 броя лицензи за 
операционна система Microsoft Windows 10 Pro. 

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 

Специализиран наказателен съд за 2020 г., с цел осигуряване на средства в 
общ размер на ..., в т.ч. …. за закупуване на 2 броя компютри и 3 броя 
монитори, ... за закупуване на 1 брой принтер и ... за закупуване на 2 броя 
лицензи за ОС Windows 10 Pro, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран 
наказателен съд с ... 

3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Специализиран наказателен съд  
с … 

4. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Специализиран 
наказателен съд с … 

 
 

21. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
записващи устройства. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

Районен съд гр. Нови пазар за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой записващо устройство, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Нови пазар с … 
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22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за 
окончателно оборудване на съдебната сграда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Административен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” в размер на     
..., в т.ч. ... за изработка и монтаж на щори за всички помещения в сградата, ... 
за закупуване на герб на Република България, ... за закупуване на знаме на 
Република България и ... за закупуване на знаме на ЕС. 

 
 

23. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС – 5502/09.06.2020 г. от Марин 
Маринов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Варна и 
координатор по проект „Насърчаване използването на медиацията като 
алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОПДУ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 

Велико Търново по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с ... с цел осигуряване на 
средства за закупуване на обзавеждане /шкаф, бюро, маса, стол, закачалки/ и 
облепване на витрини на помещение за център за медиация изграждан по 
проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за 
решаване на спорове“ по ОПДУ. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 
Добрич по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с ... с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт на помещение за център за медиация изграждан по проект 
„Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за 
решаване на спорове“ по ОПДУ. 

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

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 
Сливен по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с ... с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт и обзавеждане на помещение за център за медиация изграждан 
по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен 
способ за решаване на спорове“ по ОПДУ. 

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

4. Решението да се изпрати на г-н Марин Маринов – административен 
ръководител на Окръжен съд гр. Варна и координатор по проект „Насърчаване 
използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на 
спорове“ по ОПДУ, за сведение. 
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24. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2020 
г., на основание чл.113, ал. 7 от Закона за публичните финанси. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 18.06.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 

1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт към 18.06.2020 г., 
на основание чл. 113, ал. 7 от Закона за публичните финанси, както следва: 

 
 I. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА  
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО  
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 г. С ... 
 
II. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ  
ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2020 г. С  ... 
 
2. На основание чл. 113, ал. 8 от Закона за публичните финанси да се 

уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на 
съдебната власт за 2020 г. 
 

Разни. 
 
27. ОТНОСНО: Закриване на дарителска сметка за чужди средства в 

левове за целите на събиране на средства от дарения от магистрати и съдебни 
служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу 
разпространението на COVID-19 на територията на страната. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 18.06.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ събраните суми към 30.06.2020 г. от дарения от 

магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и 
мерки – лични предпазни средства, консумативи, апаратура и други, с цел 
ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на страната, да 
бъдат преведени по дарителска сметка на Министерство на здравеопазването: 
IBAN BG19BNBG96613300129302, BIC BNBGBGSD, Булстат 000695317. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде закрита дарителска сметка за чужди 
средства в левове за целите на събиране на средства от дарения от 
магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и 
мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната на 
01.07.2020 г. 

3. ВЪЗЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ да предприеме всички 
необходими действия пред Министерство на финансите за закриване в БНБ на 
банкова сметка за чужди средства в левове за целите на събиране на средства 
от дарения от магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането 
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на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на 
страната. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ВЪЗЛАГА на сектор „Връзки с обществеността“ да събере 

информация от органите на съдебната власт за дарените суми от тях във 
връзка с борбата с COVID-19, която ще е необходима за обобщаване и 
публично оповестяване.  

 
 

28. ОТНОСНО: Проект на решение за поправка на очевидна 
фактическа грешка в решение по т. 18 от Протокол № 13/04.06.2020 г. на 
Пленума на ВСС. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 18.06.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДОПУСКА на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на 

дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация поправка на 
очевидна фактическа грешка в решение по т. 18 от Протокол № 13/04.06.2020 
г., на Пленумът на ВСС, като изразът: „възложи, организира и проведе 
процедура за обществена поръчка“, да се чете: „възложи, организира и 
проведе обществена поръчка чрез „събиране на оферти с обява““. 

 
 

29. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.05.2020 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 31.05.2020 г.  
  

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените 

средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.05.2020 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

30. ОТНОСНО: Даване на съгласие за разходване на финансови 
средства за осигуряване ползването на хардуерна инфраструктура за 
функционирането на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) 
по време на внедряването и началния етап на експлоатация на системата чрез 
ползване на Услуга Infrastructure as a Service (IaaS) – предоставяне на сигурна, 
надеждна и високоналични среда и системно администриране за нуждите на 
ЕИСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за разходване на средства от бюджета на ВСС в 

размер на до … без ДДС или … с ДДС, необходими за ползване на Услуга 
„Infrastructure as a Service (IaaS) – предоставяне на сигурна, надеждна и 
високоналични среда и системно администриране за нуждите на Единната 
информационна система на съдилищата (ЕИСС)“. 

 
 

31. 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 09.07.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 
31.05.2020 г. 
 

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
2.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. 

Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по 
изпълнителен лист. 

 
2.2. Искане от административния ръководител на Софийски градски 

съд за осигуряване на средства за разширяване на хостинг услуга чрез 
сключване на едногодишен договор. 

 
2.3. Искане от административен ръководител на Районен съд гр.  

Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация. 
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2.4. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
компютърни конфигурации с включен лиценз за OC Windows 10 Pro. 

 
2.5. Искане от административния ръководител на Специализиран 

наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютри, 
3 броя монитори, 1 брой принтер и 2 броя лицензи за операционна система 
Microsoft Windows 10 Pro. 

 
2.6. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 

Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя записващи 
устройства. 

 
2.7. Писмо с вх. № ВСС – 5502/09.06.2020 г. от Марин Маринов – 

административен ръководител на Окръжен съд гр. Варна и координатор по 
проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за 
решаване на спорове“ по ОПДУ. 

 
„Не дава съгласие“ 
 
2.8. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за окончателно оборудване 
на съдебната сграда. 
 

4. Разни. 
 
4.1. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 

органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 
31.05.2020 г. 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 
 


