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П Р О Т О К О Л   № 22 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 24 юни 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Георги Кузманов 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
 
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова и 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“ със 76 300 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 76 300 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/pr22-t1-pril1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 
881 848 лв., съгласно  Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения ” с  6 435 лв. 

по § 10-00 „Издръжка” с  875 413 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 

881 848 лв., съгласно Приложение  № 1, както следва:  
  по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 880 

614 лв. 
  по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 36 

лв.  
  по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 198 лв. 
3. УТВЪРЖДАВА вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 

Върховния касационен съд за 2020 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни 
бази в рамките на утвърдения бюджет на Върховен касационен съд 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 и средства за парични обезщетения при временна 
нетрудоспособност, както следва: 

3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 200 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 20 000 лв. 
3.2. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, 

нает по трудови и служебни правоотношения“ с 20 000 лв. 
3.3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 220 000 лв. 
 в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 20 000 лв. 
4. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт към 30.06.2020 

г., на основание чл. 113, ал. 7 от Закона за публичните финанси, както следва: 
I. НАМАЛЯВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА  
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО  
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 г. С 1 074 179 лв. 
 
II. НАМАЛЯВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ  
ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2020 г. С 1 074 179 лв. 
 
 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. 

 
 

3. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 
Върховен касационен съд, в т.ч. по бюджета за дейността на учебните и 
почивни бази на ВКС за 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОБЕДИНЯВА настоящата точка с точка 2.  
 
 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr22-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr22-t2-pril1.pdf
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4. ОТНОСНО:  Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Любомир Велков Лилков – прокурор в Районна 
прокуратура гр. Видин. 

 
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 Любомир Велков Лилков – прокурор в Районна прокуратура гр. 
Видин, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 4 от протокол № 
21/10.06.2020 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. 

 
 

5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за 
младши прокурори в края на обучението им в НИП. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на 

членовете на изпитни комисии за младши прокурори в края на обучението им в 
НИП в размер на 7 800 лв., съгласно приложената справка: 

1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 
2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 7 800 
лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2020 г. по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала” със 7 800 лв. 

 
 

6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за 
младши следователи в края на обучението им в НИП. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на 

членовете на изпитни комисии за младши следователи в края на обучението им 
в НИП в размер на 5 200 лв., съгласно приложената справка: 

1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 
2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 5 200 лв., 
съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2020 г. по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала” с 5 200 лв. 
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7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София – област 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 по бюджета за 2020 г. на 

Административен съд София-област по § 02-00 „Други възнаграждение и 
плащания на персонала“ в размер  на 1 393 лв., с цел осигуряване на средства 
за изплащане на облекло на новоназначен служител, считано от 01.06.2020 г. 
до края на 2020 г. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други 
възнаграждение и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 
2020 г. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на 
облекло на двама новоназначени служители. 

 
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 бюджета за 2020 г. на 

Административен съд гр. Хасково по § 02-00„Други възнаграждение и плащания 
на персонала“ в размер на 1 670 лв., с цел осигуряване на средства за 
изплащане на облекло на двама новоназначени служители, считано от м. юни 
до края на 2020 г. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други 
възнаграждение и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 
2020 г. 
 

 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Перник за осигуряване на средства за основен ремонт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПРАЩА искането от административния ръководител на Районен 

съд гр. Перник за извършване на строителни и монтажни работи – изграждане 
на 10 GBps опорна оптична мрежова инфраструктура с 310 мрежови точки с  1 
GBps свързаност, по компетентност на Комисия „Управление на 
собствеността“ и Комисия „Професионална квалификация и информационни 
технологии“  към Пленума на Висш съдебен съвет. 
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10. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на 

Окръжен съд гр. Бургас относно прилагането на чл. 225, ал. 1 и ал. 4 от Закона 
за съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ОТЛАГА разглеждането на запитването на административния 

ръководител на Окръжен съд гр. Бургас с вх. № ВСС-5534/10.06.2020 г. до 
приемането на решение за определяне реда и начина за изчисляване на 
обезщетението по чл. 225, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗСВ. 

2. Запитването на административния ръководител на Окръжен съд гр.  
Бургас с вх. № ВСС-5534/10.06.2020 г. да се предостави на работната група 
създадена с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по т. 34 от протокол № 
19/03.06.2020 г. 

 
 

11. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Тетевен с искане за разрешение за извършване /довършване/ 
на основен ремонт за обект: „Изграждане на пожароизвестителна система“ в 
сградата на съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
С решение по протокол № 10/18.03.2020 г. от заседание на комисия 

„Бюджет и финанси“, упълномощена с решение на пленума на ВСС от 
16.03.2020 г., са осигурени средства по бюджета за 2020 г. по § 51-00 „ Основен 
ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. Тетевен в размер на …. за изграждане на 
система за пожароизвестяване в сградата на съда и няма пречка да бъдат 
усвоени за изграждането и.  

 
 

12. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Софийски 
градски съд с искане за даване на указания по какъв начин да бъде 
изразходена отпусната сума. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Поставеният въпрос в писмо с вх. № ВСС – 5809/16.06.2020 г. /изх. № 

340/15.06.2020 г./ от Софийски градски съд за начина на изразходване на 
сумата в размер на ... е от компетентността на административния ръководител. 

Съгласно разпоредбите на чл. 2, чл. 3 и чл. 6 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 разходване на 
средствата. 
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Забележка: 
С решение на Пленума на ВСС по т. 5 от протокол № 13/04.06.2020 

г. е увеличен бюджета на Софийски градски съд с ... 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. 

 
 

13. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Пазарджик относно предоставени средства за реставрация на 11 бр. 
врати и подмяна на дръжки за кабинети и деловодства.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 13100/19/12.06.2020 г. от 

Окръжен съд гр. Пазарджик, съгласно което средствата в размер на ... за 
реставрация на 11 бр. масивни дървени врати, включително подмяна на 
дръжки за съдийски кабинети и деловодства ще бъдат усвоени.  

  
 

14. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 17/17.06.2020 г., т. 3 във връзка с искане от председателя на 
Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт 
на арестантски помещения, за сведение.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

собствеността“ по протокол № 17/17.06.2020 г., т. 3.  
 

 
15. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на 

Апелативен съд гр. Пловдив относно усвояване на средства за текущ ремонт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Апелативен съд 

гр. Пловдив да изрази категорично становище относно усвояването на 
допълнително предоставените средства по бюджета на съда за 2020 г. в 
размер на ... за текущи ремонти, като в случай, че сумата няма да бъде изцяло 
изразходена до края на годината, то с частта, която няма да се усвои ще бъде 
намален бюджета на съда. 

Мотиви: 
С решение по протокол № 3/13.02.2020 г. на пленума на ВСС е 

увеличен бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ със 
... за извършване на текущи ремонти. 

С решение по протокол № 12 от 01.04.2020 г. на КБФ е възложено на 
дирекция „Бюджет и финанси“ да изиска информация от ОСВ за очакваното 
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изпълнение по бюджетите им. Тази информация е изискана единствено за 
целите на анализа на цялостното изпълнение по бюджета на съдебната 
власт. 

С решение по протокол № 12 от 01.04.2020 г. на КБФ 
административните ръководители на органите на съдебната власт са 
уведомени, че корекции по бюджетите им за придобиване на дълготрайни 
материални активи, текущи ремонти и др. ще бъдат извършвани по 
изключение само при аварийни и непредвидени обстоятелства. 

Решението касае бъдещи ремонти и е взето месец и половина след 
извършването на корекцията по бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив 
със ... за текущи ремонти. 

С решение по т. 47 от протокол № 14/13.04.2020 г. на КБФ се 
препоръчва на административните ръководители да оптимизират и 
ограничат разходите по бюджетите си, в т.ч. и че се преустановява 
извършването на текущи ремонти, освен в случаите на аварийност и 
непредвиденост, съобразно решение на комисия „Управление на 
собствеността“. 

Това решение е с по-късна дата от датата на представената 
информация от Апелативен съд гр. Пловдив във връзка с решението за 
представяне на информация за очакваното изпълнение на бюджета за 
целите на анализа на бюджета на съдебната власт. 

 
 

16. ОТНОСНО: Удължаване срока на командироване на Катерина 
Енчева, съдия в Софийския градски съд, командирован национален експерт в 
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) на Европейската 
комисия, за периода от 01.11.2020 г. до 31.10.2022 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ срокът на командироването на Катерина Енчева 

– съдия в Софийски градски съд, като командирован национален експерт в 
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (DG JUST) на Европейската 
комисия да бъде удължен за период от 2 години, считано от 1 ноември 2020 г. 
до 31 октомври 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия, като запазва за периода на 
командироване правото си да получава полагащото й се трудово 
възнаграждение за заеманата от нея длъжност като съдия. 

2. Разходите за медицинска застраховка за периода на командироване 
(от 01.11.2020 г. до 31.10.2022 г.) са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

3. Пътните разходи, свързани с приключване на служебните й 
задължения от мястото на командироване до мястото на произход, както и 
разходите за дневни и месечни надбавки за издръжка, са за сметка на 
Европейската комисия.  

 
 

17. ОТНОСНО: Потребност от сключване на договор за предоставяне 
на услуга онлайн излъчване в реално време на 10 публични обсъждания, в 
изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта 
на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна 
информационна система на съдилищата”. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на договор с „ЕСОФ БГ“ ЕООД за 

предоставяне на услуга онлайн излъчване в реално време на публични 
мероприятия, в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на 
съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на 
единна информационна система на съдилищата” със срок на изпълнение от 
дата на сключването му до 30 ноември 2020 г. с обща стойност до …. без ДДС. 

 
 

18. ОТНОСНО: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 
фиксирана телефонна мрежа и на електронни съобщителни услуги чрез 
обществени мобилни мрежи по стандарти GSM /глобална система за мобилни 
комуникации/ и UMTS /универсална мобилна телекомуникационна система/. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОДОБРЯВА сключването на договор с „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана 
телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез 
обществени мобилни мрежи по стандарти GSM /глобална система за мобилни 
комуникации/ и UMTS /универсална мобилна телекомуникационна система/ за 
срок от 1 /една/ година на обща стойност до ... без вкл. ДДС. 

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от г-жа … за прекратяване на договор за наем 
№ ВСС-3612/19.03.2019 г. и възстановяване на разходи за обзавеждане. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение писмо вх. № ВСС – 5866/17.06.2020 г. от г-жа .. за 

прекратяване на договор за наем и искане за възстановяване на разходи за 
обзавеждане, до произнасяне на комисия „Управление на собствеността“. 

 
 

20. 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 : 
 
1. Висшият съдебен съвет и неговите постоянни комисии не разполагат 

с правомощия да дават обвързващо тълкуване на закона. 
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 

съдебната власт при избор на доставчик за предоставяне на услуги в обхвата 
на универсалната пощенска услуга да се съобразят и със специалните 
изисквания към оператора свързани с елементи за извършването и 
предоставянето на универсална пощенска услуга, в т.ч. гъстота на точките на 
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достъп до пощенската мрежа, качеството на услугата, достъпност и регулиране 
на цените, съобразно Закона за пощенските услуги. 

  
 

21. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол  
№ 18/09.06.2020 г., т. 15 във връзка с изготвяне на анализ на степента на 
натовареност на военните съдилища с оглед оптимизиране на броя и 
структурата им. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изготвената справка за средствата за 

персонал и издръжка за 2 щ.бр. съдии и 6 щ.бр. съдебни служители по бюджета 
на Военно-апелативния съд, както и утвърдените бюджети към 31.05.2020 г. на 
военните съдилища по параграфи от ЕБК. Справките да се предоставят на 
работната група, сформирана с решение по Протокол № 23/16.07.2019 г., т. 37 
на Съдийската колегия на ВСС. 
 

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. 
 
22. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен 

съд гр. Варна относно неусвояване на целево отпуснати средства за текущ 
ремонт. 
 

  Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1.  НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2020 г. по § 10-00 

“Издръжка” със …. 
2.  УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по 

бюджета на съдебната власт за 2020 г. със …. 
Забележка:  
Съгласно представената от Районен съд гр. Варна информация 

средствата в размер на ... за текущ ремонт, подмяна на осветление, 
подмяна на подови покрития и др. в размер на ... няма да бъдат усвоени до 
края на годината. 

3. Изпраща преписката на Комисия „Управление на собствеността“ за 
сведение. 

 
 
23. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен 

съд гр. Гоце Делчев относно неусвояване на целево отпуснати средства за 
текущ ремонт. 

 
  Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1.  НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2020 г. по 

§ 10-00 “Издръжка” с ... 
2.  УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по 

бюджета на съдебната власт за 2020 г. с ... 
Забележка:  
Съгласно представена информация от Районен съд гр. Гоце Делчев 

средствата в размер на ... за текущ ремонт на електроинсталацията в 
Съдебната палата няма да бъдат усвоени до края на годината. 

3. Изпраща преписката на Комисия „Управление на собствеността“ за 
сведение. 

 
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за 
преместване инвентар и документация, професионално почистване на 
съдебната сграда и закупуване на 2 броя бюра. 

 
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 гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” с ... с цел 
осигуряване на средства за професионално почистване на помещенията и 
площите в новата сграда на съда /.../, закупуване на 2 броя бюра за магистрати 
/.../ и за пренасяне на инвентар и документация /.../. 

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

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой стационарен 
компютър и софтуер за управление-уеб базирана система. 
             Извлечение от протокол № 20/16.06.2020 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. Бургас за 2020 г. с ..., от които ... - за закупуване на 
специализиран компютър за управление на графичен информационен дисплей  
и ... - за закупуване на  софтуер за управление - уеб базирана система за 
управление на информационно табло,  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. 
Бургас с ... 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Бургас с .. 
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26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя лаптопи с 
включени лицензи за ОС Windows Pro 10. 
             Извлечение от протокол № 20/16.06.2020 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 

Окръжен съд гр. Варна за 2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване 
на 5 броя лаптопи с включени лицензи за ОС Windows Pro 10, 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. 
Варна с .. 

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
мрежов принтер. 
             Извлечение от протокол № 20/16.06.2020 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 

Окръжен съд гр. Велико Търново за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой мрежов принтер, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико 
Търново с .. 

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
документен скенер. 
             Извлечение от протокол № 20/16.06.2020 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. Белоградчик за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой документен скенер, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с ... 
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2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Белоградчик с 
... 

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
градски съд за осигуряване на средства за закупуване, инсталиране и 
настройка на мрежово устройство – граничен рутер. 
             Извлечение от протокол № 20/16.06.2020 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 ... за закупуване, инсталиране и настройка на 
мрежово устройство – граничен рутер, 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 ... 
 
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 
копирна машина. 

 
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 

Административен съд гр. Разград за 2020 г., с цел осигуряване на средства за  
закупуване на един брой копирна машина Toshiba e-Studio 4518А в 
конфигурация с DSDF, 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. Разград с .. 
 

Разни. 
 
36. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на 

Апелативен съд гр. Варна на преведена парична гаранция. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ Висш съдебен съвет да възстанови по 

набирателната сметка на Апелативен съд гр. Варна парична гаранция в размер 
на … 
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37. ОТНОСНО: Приключило и влязло в сила съдебно решение по гр.д. 

№ 10079/2019 г. по описа на СРС, III ГО, 141-ви състав, образувано по искова 
молба на … с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и    т. 3 от КТ, във връзка с 
чл. 225 от КТ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изплатена сумата ... .. на .. по гражданско 

дело № 10079/2019 г., на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и 3 от КТ, във връзка с 
чл. 225 от КТ. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Висшия съдебен съвет да внесе ... .. по бюджета 
на Софийски районен съд държавна такса, на основание чл. 76, ал. 6 от ГПК. 

 
 

38. ОТНОСНО: Определяне на фиксиран размер на допълнителното 
възнаграждение на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си 
задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-
техническата подготовка и провеждане на конкурсите по реда на Раздел II и  
Раздел IIа от Глава девета на ЗСВ.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ОПРЕДЕЛЯ размер на допълнително трудово възнаграждение по чл. 

345, ал. 4 от ЗСВ на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си 
задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-
техническата подготовка и провеждане на конкурсите по реда на Раздел ІІ и 
Раздел ІІа от Глава девета на ЗСВ, в размер по .. на ден. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

39. ОТНОСНО: Задължения по Закона за местните данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задължения за местни данъци и такси 

за 2020 г., в размер на ..., от които ... за данък недвижими имоти и ... – такса 
битови отпадъци, за недвижим имот, представляващ почивна база „Изгрев“, 
находяща се в гр. Бяла, област Варна. 

 
 

40. ОТНОСНО: Предложение от членове на Висшия съдебен съвет 
относно поощряване на съдии от ВКС участвали в работната група за изготвяне 
на анализ на степента на натовареност на военните съдилища с отличие 
„служебна благодарност и грамота“ и „парична награда“. 
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 

    1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен 
касационен съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 000 лв., с цел поощряване на 
основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ на: 

- Галина Захарова – зам.-председател на ВКС и председател на 
наказателна колегия на ВКС - 1 000 лв.; 

 - Галина Тонева – председател на второ наказателно отделение на ВКС - 
1 000 лв.;  

- Даниела Атанасова – съдия от трето наказателно отделение на ВКС – 
1000 лв. 

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. 

2. Изпраща предложението на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет, 
по компетентност. 

 
 

41. 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. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Писмо от административния ръководител на Районен съд гр. 

Варна относно неусвояване на целево отпуснати средства за текущ ремонт. 
 
1.2. Писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце 

Делчев относно неусвояване на целево отпуснати средства за текущ ремонт. 
 
1.3. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за преместване инвентар и 
документация, професионално почистване на съдебната сграда и закупуване 
на 2 броя бюра. 

 
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой стационарен 
компютър и софтуер за управление-уеб базирана система. 
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1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Варна за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя лаптопи с включени 
лицензи за ОС Windows Pro 10. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мрежов 
принтер. 

 
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен 
скенер. 

 
1.8. Искане от административния ръководител на Софийски градски 

съд за осигуряване на средства за закупуване, инсталиране и настройка на 
мрежово устройство – граничен рутер. 

 
1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд 

гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

3. Разни. 
 
3.1. Възстановяване по набирателната сметка на Апелативен съд гр. 

Варна на преведена парична гаранция. 
 
3.2. Приключило и влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 

10079/2019 г. по описа на СРС, III ГО, 141-ви състав, образувано по искова 
молба на … с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и    т. 3 от КТ, във връзка с 
чл. 225 от КТ. 

 
3.3. Определяне на фиксиран размер на допълнителното 

възнаграждение на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си 
задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-
техническата подготовка и провеждане на конкурсите по реда на Раздел II и  
Раздел IIа от Глава девета на ЗСВ.  

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 


