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П Р О Т О К О Л   № 25 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 22 юли 2020 г. 

 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 

 
ОТСЪСТВА: 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“ с 693 209 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 693 209 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   
4 558  лв., съгласно  Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения ” с  4 348 лв. 

       по § 10-00 „Издръжка” с  210 лв. 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/pr25-t1-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/pr25-t2-pril1.pdf
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г.  
с 4 558 лв., съгласно Приложение  № 1, както следва:  

по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  с          
4 348 лв. 

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

 

 

3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Радостина Цонева Караколева – съдия във Върховен 
касационен 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 касационен 

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 
Радостина Цонева Караколева– съдия във Върховен касационен съд, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
17.1. от протокол № 25/14.07.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Николай Иванов Дърмонски – съдия във Върховен 
касационен 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 касационен 

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 Николай 
Иванов Дърмонски – съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във 
ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 15.1 от 
протокол № 25/14.07.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 

 
5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Елена Николова Авдева – съдия във Върховен 
касационен съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/pr25-t2-pril1.pdf
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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 1 000 лв., с цел поощряване на Елена 
Николова Авдева – съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС 
и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 13.1 от 
протокол № 25/14.07.2020 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 Виолета Александрова Русанова – съдия в Окръжен 
съд гр. Силистра. 
 

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. 
Силистра 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 
Виолета Александрова Русанова – съдия в Окръжен съд гр. Силистра на 
основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 11 от протокол № 
25/14.07.2020 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 Севда Христова Дойнова – съдия в Окръжен съд гр. 
Ловеч. 
 

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. 
Ловеч 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 Севда 
Христова Дойнова – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т.7.1. от протокол 
№ 25/14.07.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

8. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Диана Борисова Маринова – съдия в Окръжен съд гр. 
Видин. 
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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. 
Видин 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 Диана 
Борисова Маринова – съдия в Окръжен съд гр. Видин, с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 9.1. от протокол 
№ 25/14.07.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 
 
 
 

9. ОТНОСНО:  Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на 
извършени разходи на командирован магистрат, за участие в изпитни комисии. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Окръжен съд гр. Разград за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за 
участие в изпитна комисия по гражданско 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 371 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на  Окръжен съд гр. Разград с    

371 лв. 
 

 
10. ОТНОСНО:  Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Благоевград 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 Софийски апелативен съд  за 2020 г. по      
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  3 624 лв.  

2.  УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2020 г. по   
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  3 624 лв.  
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11. ОТНОСНО:  Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Варна 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 трима 
командировани магистрати за периода от 01.02.2020 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 1 183 лв.  

2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2020 г. по            
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с   689 лв. 

3. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Варна за 2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с  4 596 лв. 

4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2020 г. по            
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“   с  6 468 лв.  

 
 
12. ОТНОСНО:  Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Перник 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. Перник за  2020 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с 5 443 лв.  

2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 2 259 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Перник за 2020 г. по          
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” със 7 702 лв.  

 
 
 

13. ОТНОСНО:  Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за изплащане на разлика 
в работната заплата на командирован магистрат. 
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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 за периода от м. април до м. юни включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Русе за 2020 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 5 604 лв.  

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Исперих за 2020 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 5 604 лв.  

 
 
14. ОТНОСНО:  Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Хасково 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 Административен съд гр. Хасково  за 2020 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения” с  2 801 лв.  

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2020 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 2 801 лв.  

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

Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на разлика 
в работната заплата на командирован младши 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 младши магистрат за периода от м. януари до м. юни 
включително. 

 1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Исперих за 2020 г. по        
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 1 299 лв.  

  2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2020 г. по     
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 1 299 лв.  
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16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Бургас 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. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждение и плащания 
на персонала“ в размер  на 3 949 лв., с цел осигуряване на средства за 
изплащане на облекло на двама новоназначени служители, считано от 01.04. 
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. 

 
 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Хасково 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 гр. Хасково по § 02-00 „Други възнаграждение и 
плащания на персонала“ в размер  на 1 511 лв., с цел осигуряване на средства 
за изплащане на облекло на един новоназначен служител, считано от м. юли 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. 

 
 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
шредер. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Специализиран 

наказателен съд разходите за закупуване на шредер да бъдат извършени за 
сметка на утвърдения  бюджет на съда за 2020 г. 

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

Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за изплащане на 
суми по сключен договор с Дирекция „Бюро по труда“ – Генерал Тошево. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА  на административния ръководител на Районен съд гр. 

Генерал Тошево разходите за изплащане на суми по сключен договор с 
Дирекция „Бюро по труда”-Генерал Тошево, да се извършат в рамките на 
утвърдения бюджет на съда за 2020 г. 

 
 
 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 11 броя електронни 
подписи с 3 годишен срок на валидност. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 
гр. Лом закупуването на 11 броя КЕП за магистрати и служители, които ще 
работят с Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ да се 
извърши в съответствие с чл. 14, ал. 1 от Правилника за вътрешния ред за 
ползване на електронен подпис и електронна идентификация от органите на 
съдебната власт. /ДВ, бр. 32/21.04.2017 г./ 

2. Изпраща писмото с вх. № ВСС-6896/13.07.2020 г. от Районен съд гр. 
Лом на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ 
за изразяване на становище относно определения максимален срок на 
валидност на КЕП съгласно Правилника за вътрешния ред за ползване на 
електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната 
власт. 

Забележка: Предлага да бъде обсъдена с фирмата доставчик на 
услугата по издаване на КЕП възможността за подновяването им по 
електронен път. 

 
 
21. ОТНОСНО: Одобряване на разходи за сключване на договор за 

наем на зали в СУ „Св. Климент Охридски“ и за възнаграждения на служители 
от ГД „Охрана“ във връзка с провеждане на конкурс за първоначално 
назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

с включен ДДС, платима 100 % в 3-дневен срок от датата на подписване на 
договора по банков път, за наем на аудитория 272 и зала 225 в СУ „Св. Климент 
Охридски“ за провеждане на писмения изпит на 08.08.2020 г. по конкурса за 
първоначално назначаване в районните съдилища. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ………... 
за възнагражденията на служителите на Главна дирекция „Охрана“ при 
Министерство на правосъдието след провеждане на мероприятието и издаване 
на фактура за крайната сума.  

Средствата по т. 1 и т. 2 са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 
2020 г.  
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22. ОТНОСНО: Изготвяне на проектобюджет за 2021 г. и бюджетни 

прогнози за 2022 и 2023 г. на съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Във връзка с т. 2.2.4. от РМС № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната 

процедура за 2021 г. и изготвянето на проекта на бюджет за 2021 г. и 
бюджетните прогнози за 2022 г. и 2023 г. на съдебната власт, предлага на 
дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ при необходимост 
да актуализира предоставената при изготвянето на бюджетната прогноза за 
2021-2023 г. информация в срок до 14.08.2020 г., относно необходимите 
средства за основни ремонти и други разходи, свързани с управлението на 
сградите за периода 2021-2023 г. 

2. Във връзка с т. 2.2.4. от РМС № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната 
процедура за 2021 г. и изготвянето на проекта на бюджет за 2021 г. и 
бюджетните прогнози за 2022 г. и 2023 г. на съдебната власт, предлага на 
дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ при 
необходимост да актуализира предоставената при изготвянето на бюджетната 
прогноза за 2021-2023 г. справка по приложение 1 на Държавната агенция 
„Електронно управление“ за планираните разходи по бюджета на Висш съдебен 
съвет в областта на електронното управление и използваните информационни 
и комуникационни технологии. Информацията следва да се предостави в срок 
до 14.08.2020 г. 

3. Във връзка с изготвянето на проектобюджета за 2021 г. и 
бюджетните прогнози за 2022 г. и 2023 г. на Висш съдебен съвет, предлага на 
постоянните комисии на Висш съдебен съвет и директорите на дирекциите в 
АВСС в срок до 14.08.2020 г. при необходимост да актуализират своите 
предложения, предоставени при изготвянето на бюджетната прогноза за 2021-
2023 г., за нови дейности, които нямат характер на постоянни текущи разходи и 
до сега не са предвиждани в бюджета на ВСС. 
 
 

23. ОТНОСНО: Справка за броя на образуваните дела по видове и 
органи на съдебната власт, във връзка с решение на Комисия „Бюджет и 
финанси“ по протокол № 21/05.06.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема да сведение справката за броя на образуваните дела по 
видове и органи на съдебната власт за второто тримесечие на 2020 г.  

 
 
Предложения за включване на проекти на решения в проекта на 

дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 
 
24. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 30.06.2020 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 30.06.2020 г.  
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 30.06.2020 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.  
 
 
 
 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
климатици. 
 

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 на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване, доставка и монтаж на два броя климатици, 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  
………... 

 
 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на климатик за 
сървърно помещение. 

 
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 на Окръжен съд гр. Плевен за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване, монтаж и демонтаж на един брой климатик за сървърно 
помещение, 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. 
Плевен с ………... 

 
 
 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
43 броя стелажи за две архивни помещения. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 

    НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2020 г. на 
Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка", с цел осигуряване на 
средства  в размер на ………... за закупуване и монтаж на 43 броя стелажи с 
различен размер, необходими за обзавеждане на две архивни помещения -     
№ 6 и № 9а. 
 
 
 

28. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
асемблирани компютри и 3 броя софтуер Microsoft Windows Pro 10 64 Bit. 

Извлечение от протокол № 23/14.07.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Окръжен съд гр. Добрич за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 3 броя асемблирани компютри на стойност ………... и 3 броя 
софтуер Microsoft Windows Pro 10 64 Bit 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. Добрич с          
………... 

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

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

Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 
брой сървър и 1 брой софтуер Microsoft Windows Standart 2019 (16-Core). 

 Извлечение от протокол № 23/14.07.2020 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 на Районен съд гр. Малко Търново за 2020 г., с ………...., от които ………...- за 
закупуване на 1 брой сървър и ………....- за закупуване на 1 брой софтуер,  
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. 
Малко Търново  с 4 961 лв.     

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Малко Търново с ………... 
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30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на принтер. 
 Извлечение от протокол № 23/14.07.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Районен съд гр. Перник за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой принтер на стойност ………...., както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Перник с        
………... 

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

Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на два броя 
копирни машини. 

 
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 на Окръжен съд гр. Ловеч за 2020 г., с цел осигуряване на средства за  
закупуване  на 2 бр. копирни машини Xerox AltaLink B8145 , 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. 
Ловеч   с  ………... 

 
 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за поставяне на преместваемо 
съоръжение – рампа пред сградата на съда. 

Извлечение от протокол № 21/15.07.2020 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 по  бюджета за  2020 г.  на Районен 

съд гр. Асеновград по § 10-00 „ Издръжка" с ………...., с цел осигуряване на 
средства за извършване на неотложен текущ ремонт, включващ: изработка и 
монтаж на преместваем обект „Метална рампа“ пред входа на сградата на 
съда.  

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 
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33. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изготвяне на тръжна 
документация. 

Извлечение от протокол № 21/15.07.2020 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 на Районен съд гр. Нови 

Пазар за 2020 г. по § 10-00 “Издръжка” с ………...., с цел осигуряване на 
средства за изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка 
с предмет: „Извършване на основен ремонт на покрива и възстановяване на 
мазилките на втори етаж  на сградата на Районен съд - Нови Пазар“. 

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

 
 
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт. 
Извлечение от протокол № 21/15.07.2020 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 по бюджета Районен съд гр. 
Тутракан по § 10-00 „Издръжка“  за 2020 г. с  ……….... с цел осигуряване на 
средства за текущ ремонт на съдебна зала № 2, помещение на Бюро съдимост, 
изграждане на преграда с врата и гише в Съдебно-изпълнителна служба и 
подмяна на врата с врата – гише на служба Регистратура. 

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

 
 
Разни. 
 
35. ОТНОСНО: Определяне на разпоредители на бюджета на 

съдебната власт, с право на втори подпис. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ОТМЕНЯ решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол 

№ 7/28.03.2019 г., т. 39. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
 
36. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен 

касационен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на активи на 
Апелативен съд гр. София. 
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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, Върховен касационен съд да предостави безвъзмездно за управление 
на Апелативен съд гр. София активи в помещения №№ 21 и 31, по приложения 
списък.  

 
 
37. ОТНОСНО: Предложение с вх. № ВСС-7176/17.07.2020 г. от 

административния ръководител на Апелативен съд гр. София за преминаване 
към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в 
брой. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Апелативен съд гр. София да премине към 
обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 
/един/ брой терминално устройство ПОС за обслужване на транзитната сметка 
на съда. 

2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Апелативен съд гр. София, във връзка с искането им за монтиране на 
едно терминално устройство ПОС, при спазване на изискванията на т. 24 от 
ДДС № 02/31.03.2016 г.  

 
 
38. ОТНОСНО: Искане на и.ф. административен ръководител на 

Районен съд гр. Добрич за съгласуване сключването на граждански договори с 
външен изпълнител за временно почистване на работните помещения в 
Съдебна палата – Добрич, ползващи се от работещите в Районен съд гр. 
Добрич, за сведение. 

Извлечение от протокол № 10/17.07.2020 г. от заседание на КСА-СК. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение решение на Комисия „Съдебна администрация“ 

към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10/17.07.2020 г., т. 5. 
 

 
 
39. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита по вид 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
виртуална IP свързаност за нуждите на ВСС и съдилищата“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС, да възложи, организира и 
провежда обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на виртуална IP 
свързаност за нуждите на ВСС и съдилищата“ при прогнозна стойност ………... 
без ДДС, да сключи договор с определения за изпълнител или да прекрати 
процедурата, както и с право по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на Висшия 
съдебен съвет и неговата администрация, да определи длъжностно лице от 
ВСС за възложител, с права предоставени му с настоящето решение. 

 
 
40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 

дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 23.07.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 23.07.2020 г.: 
 
1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 

30.06.2020 г. 
 

2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици. 

 
3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Плевен за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно 
помещение. 

 
4. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. 

Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя асемблирани 
компютри и 3 броя софтуер Microsoft Windows Pro 10 64 Bit. 

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

Малко Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 
брой софтуер Microsoft Windows Standart 2019 (16-Core). 

 
6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Перник за осигуряване на средства за закупуване на принтер. 
 
7. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. 

Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на два броя копирни машини. 
 
8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Асеновград за осигуряване на средства за поставяне на преместваемо 
съоръжение – рампа пред сградата на съда. 

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

Нови Пазар за осигуряване на средства за изготвяне на тръжна документация. 
 
10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Тутракан за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт. 
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11. Искане от административния ръководител на Специализиран 
наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 43 броя стелажи 
за две архивни помещения. 
 

12. Определяне на разпоредители на бюджета на съдебната власт, с 
право на втори подпис. 

 
13. Предложение от председателя на Върховен касационен съд за 

безвъзмездно предоставяне за управление на активи на Апелативен съд гр. 
София. 

 
14. Организиране и провеждане на открита по вид процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на виртуална IP 
свързаност за нуждите на ВСС и съдилищата“. 

 

 
 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 

 


