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П Р О Т О К О Л   № 23 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 8 юли 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова  

Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 
 

ОТСЪСТВАТ: Гергана Мутафова и Георги Кузманов 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел 
„Бюджетно финансиране” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител. 

При обсъжданията по точка 46 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 391 710 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 391 710 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/28/pr23-t1-pril1.pdf
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1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 
13 339 лв., съгласно  Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения ” с  10 608 лв. 

по § 10-00 „Издръжка” с  2 731 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 

13 339 лв., съгласно Приложение  № 1, както следва:  
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 10 608 

лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 731 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Милка Панчева Петкова - Милчева – заместник на 
административния ръководител – заместник-председател на Върховния 
административен съд. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховния 
административен съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Милка Панчева Петкова - Милчева – заместник на 
административния ръководител – заместник-председател на Върховния 
административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 
3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 2.1 от протокол № 19/16.06.2020 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. 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Галина Цветанова Матейска - Ботева – съдия във 
Върховен административен съд. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен 
административен съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Галина Цветанова Матейска - Ботева – съдия във Върховен 
административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 
3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 4 от протокол № 19/16.06.2020 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. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/pr23-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/pr23-t2-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Йорданка Петрова Неделчева – съдия в Апелативен 
съд гр. Велико Търново. 

 
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. 

Велико Търново 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 
Йорданка Петрова Неделчева – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с 
ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение 
по т. 11.1. от протокол № 21/23.06.2020 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. 

 
 

6. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Татяна Райчева Макариева – съдия в Окръжен съд гр. 
Варна. 

 
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. 

Варна 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 Татяна 
Райчева Макариева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 7 от протокол № 
21/23.06.2020 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. 

 
 
7. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Васко Димитров Нанев – съдия в Административен съд 
гр. Пазарджик. 
 

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 Административен съд 
гр. Пазарджик 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 
Васко Димитров Нанев – съдия в Административен съд гр. Пазарджик, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
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7.1. от протокол № 22/26.06.2020 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. 

 
 

8. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Петър Атанасов Петров – съдия в Районен съд гр. 
Генерал Тошево. 
 

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 Районен съд гр. 
Генерал Тошево 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 
Петър Атанасов Петров – съдия в Районен съд гр. Генерал Тошево, на 
основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 9 от протокол № 
21/23.06.2020 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. 

 
 

9. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Радослава Симеонова Цекова – съдия в Окръжен съд 
гр. Враца. 
 

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. 
Враца 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 
Радослава Симеонова Цекова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 5 от 
протокол № 22/26.06.2020 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. 

 
 

10. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Милко Георгиев Велинов – следовател в Следствения 
отдел в Софийска градска прокуратура. 
 

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

Р Е Ш И : 
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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 Милко Георгиев Велинов – следовател в Следствения отдел в 
Софийска градска прокуратура, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 7.1 от протокол № 23/24.06.2020 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. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2020 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 10 599 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 10 599 лв. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на разлика 
в работната заплата на командирован магистрат. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован магистрат,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2020 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 854 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 854 лв. 
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13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен  съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 
изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол №10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командирован съдия за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., както следва: 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-град за 2020 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 1 410 лв.  

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 410 лв.  
 

 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол №10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати за периода от м. април до м. юни включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за  
2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 1 716 лв.  

2. НАМАЛЯВА бюджета на Специализиран наказателен съд за  2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 3 549 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 5 265 лв.  

 
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи на командирован магистрат за участие в изпитна комисия по 
наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, 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 : 
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УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 
Окръжен съд гр. Хасково за 2020 г. с 953 лв., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, взел 
участие в изпитна комисия по наказателно право и процес на кандидатите за 
младши съдии, в края на обучението им в НИП, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 953 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково с 953 

лв. 
 

 
16. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 

протокол № 18/24.06.2020 г., т. 13 относно заплащане на местен данък и такси 
дължими при придобиване на собственост върху недвижим имот. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до ... за 

заплащане на местен данък и такса, дължими по придобиване на собственост 
на недвижим имот с площ от 119 кв.м., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 31111.35.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Златоград, предвиден за включване към нов УПИ XXVIII – Районен съд, 
кв. 73а по ПУП на гр. Златоград. 
 
 

17. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 18/24.06.2020 г., т. 14 относно необходимост от изграждане на 
водомерен възел, монтиране и пломбиране на водомер на ведомствен 
апартамент. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за поемане на ангажимент за извършване на разход 

в размер до ... за изграждане на водомерен възел, монтиране и пломбиране на 
водомер на ведомствен апартамент, находящ се в гр. София, район Люлин, ж.к. 
Люлин – 6, бл. 634, вх. Б, ет. 1, ап. 19, както и за покриване на евентуално 
налагане на санкция във връзка с откриване на партида. 

 
 

18. ОТНОСНО: Одобряване на разход за поръчка на златен и сребърен 
личен почетен знак за нуждите на протоколната дейност на Висшия съдебен 
съвет (ВСС). 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ОДОБРЯВА извършването на разход в размер на ... с ДДС за поръчка 

и изработване на 100 броя „личен почетен знак първа степен-златен“, всеки 
един на стойност ... с ДДС и 40 броя „личен почетен знак втора степен-
сребърен“, всеки един на стойност ... с ДДС, необходими за протоколните 
нужди на Висшия съдебен съвет, съгласно приложената оферта. 
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19. ОТНОСНО: Изготвена информация по т. 5 от запитване с вх. № 

ВСС – 6038/22.06.2020 г. от председателя на Апелативен съд гр. София, във 
връзка с експлоатацията на Съдебната палата в гр. София. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРИЕМА за сведение представената информация.  
Същата да се изпрати на административния ръководител на 

Апелативен съд гр. София. 
 

 
20. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 

протокол № 19/01.07.2020 г., т. 1 относно предоставяне на информация за 
етапа на изпълнение, усвояване на средства и прогнози за изпълнение на 
обектите, предвидени в утвърдената Инвестиционната програма на ВСС за 
2020 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ и § 52-00 „Придобиване на ДМА“, 
към 15.06.2020 г., за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

собствеността“ по протокол № 19/01.07.2020 г., т. 1.  
 

 
21. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 

протокол № 19/01.07.2020 г., т. 5 във връзка с писмо от административния 
ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново с искане за определяне на 
лимит за обзавеждане на недвижим имот – частна държавна собственост, 
представляващ ведомствено жилище, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

собствеността“ по протокол № 19/01.07.2020 г., т. 5.  
 

 
22. ОТНОСНО: Решение  на комисия „Управление на собствеността“ по 

протокол № 18/24.06.2020 г., т. 6 във връзка с необходимост от възлагане 
енергийно обследване на обект, след реализиране на проект: „Повишаване на 
енергийната ефективност в сгради на държавната администрация – Районен 
съд и прокуратура гр. Белоградчик“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 с 
партньор Висш съдебен съвет, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

собствеността“ по протокол № 18/24.06.2020 г., т. 6.  
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23. ОТНОСНО: Решение  на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 18/24.06.2020 г., т. 5 относно необходимост от възлагане 
изпълнението на инвеститорски контрол във връзка с реализиране на обект: 
„Подобряване на обществената среда в населените места – извършване на 
дейности по СМР на обект „Районен съд – Ардино по проект „Красива 
България“, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

собствеността“ по протокол № 18/24.06.2020 г., т. 5.  
 

 
24. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт и „Балкам Груп“ 

ООД относно заплащане на наемна цена по договори за наем за периода на 
извънредно положение.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Поставеният въпрос е от компетентността на административните 

ръководители на Окръжен съд гр. Стара Загора, Окръжен съд гр. Ловеч, 
Софийски районен съд и Върховен административен съд, при съобразяване с 
решения на Комисия „Бюджет и финанси“ по протоколи №№ 11/25.03.2020 г., т. 
7, 16/29.04.2020 г., т. 16 и 18/20.05.2020 г., т. 16. 

2. Решението да се изпрати на административните ръководители на 
Окръжен съд гр. Стара Загора, Окръжен съд гр. Ловеч, Софийски районен съд,  
Върховен административен съд и „Балкам Груп“ ООД.  

 
25. ОТНОСНО: Предоставени активи на ВСС и на органите на 

съдебната власт от Агенция по вписванията по програма ФАР BG2002/0203.01. 
Извлечение от протокол № 22/30.06.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

  Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат прехвърлени безвъзмездно за управление 

от баланса на Агенция по вписванията по баланса на ВСС и на органите на 
съдебната власт активи по програма ФАР BG2002/0203.01., с 
идентификационен номер EUROPEAID/115514/D/S/BG – ЛОТ 7 „Доставка на 64-
битови сървъри и програмно осигуряване за управление и наблюдение на 
мрежата, сървърите, системния и приложен софтуер“; ЛОТ 8 „Доставка на 32-
битови сървъри и работни станции“ и ЛОТ 9 „Доставка и внедряване на 
комуникационна инфраструктура в съдилищата“.  

  
 

26. ОТНОСНО: Предложение от г-н Севдалин Мавров - член на ВСС за 
сключване на граждански договор за оказване на експертна помощ във връзка с 
медийния образ на ВСС и изпълнение на Комуникационната политика. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ и.д. главен секретар на ВСС да сключи граждански 
договор с предмет оказване на експертна помощ във връзка с развиване на 
двустранния модел на комуникация с медиите, на стойност ..., за срок от един 
месец, съгласно приложения проект на договор. 

 
 

27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на 
Районен съд гр. Котел за безвъзмездно предоставяне на друг орган на 
съдебната власт, служебен автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СН 0099 СН 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“ с рег. № СН 0099 СН, числящ се на Районен съд гр. 
Котел. 

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

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. 
 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

районен съд 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 Софийски 

районен съд по § 10-00 „Издръжка” в размер на ... с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
22.05.2020 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”. 

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане 
по изпълнителен лист. 
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  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 Софийски 

районен съд по § 10-00 „Издръжка” в размер на ... с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
22.05.2020 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”. 

 
 

30. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на 
предявено вземане по изпълнителни листи. 

 
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 Окръжен 

съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с ... с цел осигуряване на средства за 
изплащане на предявено вземане по изпълнителни листи от 03.06.2020 г., 
издадени от Районен съд гр. Пазарджик.  

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

След изплащане на задължението, Окръжен съд гр. Пловдив не следва 
да изисква възстановяване на суми от Върховен касационен съд като 
солидарни длъжници по изпълнителните листи. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Асеновград 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 Районен   

съд гр. Асеновград по § 10-00 „Издръжка” в размер на ... с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
15.06.2020 г., издаден от Окръжен съд гр. Пловдив. 

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

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване 
на копирна машина. 
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  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. Търговище за 2020 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на един брой копирна машина Toshiba e-Studio 4518А в 
конфигурация с RADF, 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. Търговище с … 

 
 
33. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Апелативен съд гр. София за 

2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника. 
 

  Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Отлага вземането на решение за обезпечаване с компютърна и 

периферна техника за нуждите на съдебните служители преминали от 
Върховен касационен съд  в Апелативен съд гр. София. 

2. Указва на административните ръководители на двата съда да 
предоставят допълнителна информация налице ли е смяна на физическото 
място, където ще упражняват служебните си задължения служителите по т. 1, 
оборудвано ли е същото с необходимата техника и има ли пречка за 
предоставяне на активите от Върховен касационен съд на Апелативен съд гр. 
София. 

3. При постигане на взаимна договорка между Върховен касационен 
съд и Апелативен съд гр. София за безвъзмездно предоставяне за управление 
на движими вещи – компютърна и периферна техника, както и др. недвижими 
вещи от единия на другия орган на съдебната власт, Пленумът на Висшия 
съдебен съвет да бъде уведомен, с цел предприемане на действия съгласно 
разпоредбата на чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 
 
 

34. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 
климатик за съдийски кабинет. 

 
  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. Поморие за 2020 г. със ..., с цел осигуряване на средства за 
закупуване, доставка и монтаж на един брой климатик за съдийски кабинет, 
както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Поморие със … 
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35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за неотложен 
текущ ремонт. 

Извлечение от протокол № 18/24.06.2020 г. от заседание на КУС. 
 

  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. по § 10-00 

„Издръжка“ на Административен съд гр. Враца с ..., с цел осигуряване на 
средства за неотложен текущ ремонт - смяна на спукан глидер на аварирал 
водогреен нафтов котел „Виадрос“ G 350 в сградата на съда. 

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

 
 

36. ОТНОСНО: Корекции на бюджети на органи на съдебната власт за 
2020 г. 

Извлечение от протокол № 18/24.06.2020 г. от заседание на КУС. 
 

  Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за намаление на бюджетите за 2020 г. на органи 

на съдебната власт с размера на целево отпуснатите средства за текущи 
ремонти, които няма да бъдат усвоени до края на годината, както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2020 г. по § 
10-00 „Издръжка“ с …. 

1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2020 г. по § 
10-00 „Издръжка“ с ... 

1.3. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2020 г. по § 
10-00 „Издръжка“ с .. 

1.4. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 
2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с .. 

1.5. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. с .. 

Забележка: 
Съгласно решение по т. 22 и т. 23 от протокол № 22/24.06.2020 г. 

на комисия „Бюджет и финанси“ се предлага на пленума на ВСС да намали 
бюджета на Районен съд гр. Варна със ... и на Районен съд гр. Гоце Делчев с 
... – размера на средствата, които съгласно писма от Районен съд гр. Варна 
и Районен съд гр. Гоце Делчев няма да бъдат усвоени. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2020 г. на Районен 
съд гр. Свищов по § 10-00 „Издръжка“ с ... с цел осигуряване на средства за 
упражняване на строителен надзор и специализиран контрол по изпълнението 
на текущ ремонт на стойност ..., от архитект, притежаващ удостоверение по чл. 
165 от Закона за културното наследство. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 
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37. ОТНОСНО: Предложение за корекции по бюджетите на органи на 

съдебната власт с цел осигуряване на средства за текущи ремонти и други, във 
връзка с решение по т. 3 от протокол № 19/01.07.2020 г. на комисия 
„Управление на собствеността“. 
 

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. 

Шумен по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с ... с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт на фирмено отделение, бивша стая на Информационно 
обслужване, стълбищни клетки, фоайета и коридори, ремонт на гаражи – 
хидроизолация. 

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

2. НЕ 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 текущ ремонт на арестантски помещения в Съдебната палата, ул. 
„Васил Левски“ № 16. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 
Русе по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с ... с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт на отоплителна инсталация (подмяна радиатори) - II етап, 
останалата част от 3 ет. и 2 ет. - кабинети, коридори и съдебни зали. 

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

4. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. 
Дулово по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с ... с цел осигуряване на средства за 
подмяна на осветителни тела в сградата на Съдебната палата. 

5. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 
Силистра по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. със ... с цел осигуряване на средства 
за подмяна на врати и цялостната конструкция на централен вход. 

6. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. 
Златоград по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с ... с цел осигуряване на средства 
за извършване на текущ ремонт на канцеларии и на една съдебна зала, 
включващи демонтаж на дървена ламперия, шпакловъчни и бояджийски работи 
по стени и тавани. 

7. Изпраща решението на комисия „Управление на собствеността“, за 
сведение. 

 
 

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изграждане на кабелно трасе от 
точката на Единната електронна съобщителна мрежа до комуникационния 
шкаф в сървърното помещение на съда. 

Извлечение от протокол № 22/30.06.2020 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 корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Окръжен съд гр. Габрово за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
изграждане на кабелно трасе от точката на Единната електронна съобщителна 
мрежа до комуникационният шкаф в сървърното помещение на съда, както 
следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 ”Издръжка” на Окръжен съд гр. Габрово с         
... 

 

 
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 32 броя 
оперативни памети за настолни компютри и 32 броя монитори. 

Извлечение от протокол № 22/30.06.2020 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. Пазарджик за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 32 броя оперативни памети за настолни компютри и 32 броя 
монитори на стойност ..., както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с     
… 

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

Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 
компютърна техника и лицензи за ползване на програмен продукт. 

Извлечение от протокол № 22/30.06.2020 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. Стара Загора за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 4 броя компютърни конфигурации на стойност ... и 4 броя 
лицензи за операционни системи Microsoft Windows 10 pro 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. 
Стара Загора с .. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Стара Загора с .. 
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Разни. 
 
43. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС – 6412/02.07.2020 г. от главния 

прокурор на Република България относно предприемане на действия за 
корекции по бюджета на съдебната власт и бюджета на МВР за 2020 г. и писмо 
с вх. № ВСС – 6412/06.07.2020 г. от ПРБ. 

 
  Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение писма от Прокуратура на Република България с 
вх. № ВСС – 6412/02.07.2020 г. относно предприемане на действия за корекции 
по бюджета на съдебната власт и бюджета на МВР за 2020 г. и с вх. № ВСС – 
6412/06.07.2020 г., съгласно което предходното писмо към настоящия момент 
следва да се приеме за сведение. 

 
 

44. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Районен съд гр. 
Нови пазар за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. 
№ Н 0363 ВМ с отпаднала необходимост. 
 

  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 Закона за съдебната 

власт, Районен съд гр. Нови пазар да предостави безвъзмездно за управление 
служебен автомобил Форд Фокус с рег. № Н 0363 ВМ на Районен съд гр. Варна. 
 
 

45. ОТНОСНО: Проект на одитен доклад на Сметна палата № 

0400112719 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов 

отчет на Висш съдебен съвет за 2019 г. 

 

Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 

 

ПРИЕМА проект на одитен доклад на Сметна палата № 0400112719 за 
извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Висш 
съдебен съвет за 2019 година. 

На основание чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметна палата няма да 
бъде изразявано писмено становище по проекта на одитен доклад. 

 Мотиви: 
Съгласно чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата, 

ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад, 
съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, при спазване на 
изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти 
и актове на Сметна палата. Одитното мнение относно финансовия отчет 
може да бъде: 1. Немодифицирано мнение; 2. Квалифицирано мнение; 3. 
Отрицателно мнение; 4. Отказ от изразяване на мнение. 
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От приложения проект на одитен доклад в част II е видно 
заключението на  ръководителя на одитния екип: „ Включените в част II от 
настоящия одитен доклад констатациите не се отнасят за съществени 
неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е 
в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да 
достигне до заключение, че консолидирания отчет като цяло не съдържа 
съществени неправилни отчитания. Поради това не се изисква 
модификация на одитното мнение.“ 

 

 
46. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за проследяване изпълнението плана за действие в Районен 
съд гр. Кюстендил, одобрен с решение на КБФ – протокол № 17 от 13.05.2020 г. 
във връзка с извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 2008 
в Районен съд гр. Кюстендил. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Одобрява изпълнението на утвърдения от административния 

ръководител на Районен съд гр. Кюстендил план за действие, одобрен от 
комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС с решение по протокол № 17/17.05.2020 г., 
съгласно представената писмена информация. 

  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
47. ОТНОСНО: Доклад от сектор „Връзки с обществеността“ относно 

обобщаване и публично оповестяване на средствата от дарения от магистрати 
и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки 
срещу разпространението на COVID – 19 на територията на страната, в 
изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 
21/17.06.2020 г., т. 27.  

  
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение доклада от сектор „Връзки с обществеността“, 
изготвен в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по 
протокол № 21/17.06.2020 г. за обобщаване и публично оповестяване на 
средствата от дарения от магистрати и съдебни служители за подпомагане 
финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID – 19 
на територията на страната. 
 
 

48. ОТНОСНО: Решение № 447 на Министерски съвет от 03 юли 2020 
г. за изменение и допълнение на Решение № 64 от 31 януари 2020 г. за 
бюджетна процедура за 2021 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА за сведение Решение № 447 от 03 юли 2020 г. за изменение 

и допълнение на Решение № 64 от 31 януари 2020 г. на Министерски съвет за 
бюджетна процедура за 2021 г., изменено с Решение № 273 на МС от 2020 г., 
съгласно приложението. 

  
 

49. 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 23.07.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

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

1.2. Искане от административния ръководител на Софийски районен 
съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист. 

1.3. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. 
Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителни листи. 

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист. 

1.5. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
машина. 

1.6. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 
Поморие за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдийски 
кабинет. 

1.7. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Враца за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт. 

1.8. Корекции на бюджети на органи на съдебната власт за 2020 г. 
1.9. Предложение за корекции по бюджетите на органи на съдебната 

власт с цел осигуряване на средства за текущи ремонти и други, във връзка с 
решение по т. 3 от протокол № 19/01.07.2020 г. на комисия „Управление на 
собствеността“. 

1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Габрово за осигуряване на средства за изграждане на кабелно трасе от точката 
на Единната електронна съобщителна мрежа до комуникационния шкаф в 
сървърното помещение на съда. 
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1.11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 32 броя оперативни 
памети за настолни компютри и 32 броя монитори. 

1.12. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. 
Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника 
и лицензи за ползване на програмен продукт. 
 

3. Одитни доклади. 
 
3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен 

одит” за проследяване изпълнението плана за действие в Районен съд гр. 
Кюстендил, одобрен с решение на КБФ – протокол № 17 от 13.05.2020 г. във 
връзка с извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 2008 в 
Районен съд гр. Кюстендил. 

 
4. Разни. 
 
4.1. Предоставени активи на ВСС и на органите на съдебната власт от 

Агенция по вписванията по програма ФАР BG2002/0203.01. 
4.2. Предложение от и.ф. председател на Районен съд гр. Нови пазар 

за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № Н 0363 
ВМ с отпаднала необходимост. 

4.3. Решение № 447 на Министерски съвет от 03 юли 2020 г. за 
изменение и допълнение на Решение № 64 от 31 януари 2020 г. за бюджетна 
процедура за 2021 г. 

 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 


