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П Р О Т О К О Л   № 26 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 5 август 2020 г. 

 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател 

Боряна Димитрова 
Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 

 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор 
на дирекция „Бюджет и финанси”. 
 
 

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 413 869 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 413 869 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. 
със 7 895  лв., съгласно  Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения ” с  1 000 лв. 

       по § 10-00 „Издръжка” с 6 895 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г.  

със 7 895  лв., съгласно Приложение  № 1, както следва:  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/pr26-t1-pril1-0.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/pr26-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/pr26-t2-pril1.pdf
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по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  с          
5 000 лв. 

по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”   с  
1 000 лв.  

по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 805 лв. 
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 90 лв. 

 
 
 

3. ОТНОСНО: Вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на 
Върховния касационен съд за 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
 

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на 
Върховния 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 следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с                                       200 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА  § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала  с                                                                           200 000 лв.   
 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Ина Георгиева Райчева-Цонева - съдия в 
Административен съд гр. Русе. 

 
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. Русе 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 
Ина Георгиева Райчева-Цонева - съдия в Административен съд гр. Русе, 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 № 26/21.07.2020 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.  

 

 
5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Адриана Панайотова Панайотова – съдия в Окръжен 
съд гр. Добрич. 

 
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 Окръжен съд гр. 
Добрич 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  
Адриана Панайотова Панайотова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич на 
основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 7 от протокол № 
26/21.07.2020 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 съдии – членове на работни групи.  
 

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 Апелативен съд гр. 

Пловдив за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Станислав Петров Георгиев - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“ на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
30.1 от протокол № 26/21.07.2020г. 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. 

 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 
Велико Търново за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Теодорина Михайлова Димитрова - Николова - административен ръководител - 
председател на Окръжен 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. 30.2 от протокол 
№ 26/21.07.2020 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. 

 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски градски 
съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения” с 1000 лв., с цел поощряване на 
Радостина Владимирова Данаилова и на Даниела Велинова Борисова - 
Райчинова - съдии в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на 
основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решения по т. 30.3 и т. 30.8 от протокол 
№ 26/21.07.2020г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с по 500 
лв. 

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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 

Варна за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
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трудови и служебни правоотношения” с 1000 лв., е цел поощряване на Мария 
Кирилова Терзийска - заместник-административен ръководител - заместник-
председател на Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и на 
Иваничка Димитрова Славкова - заместник-административен ръководител - 
заместник-председател на Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решения по т. 30.4 и т. 30.9 от 
протокол № 26/21.07.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 
с по 500 лв. 

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. 

5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Луковит за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Владислава Александрова Цариградска - съдия в Районен съд гр. Луковит, с 
ранг „съдия в ОС“ на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.5 
от протокол № 26/21.07.2020 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. 

6.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Варна за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Десислава Георгиева Манасиева-Жекова - заместник-административен 
ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия 
в ОС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.6 от протокол 
№ 26/21.07.2020г. 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. 

 

7.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета Апелативен съд гр. 
София за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на Калин 
Иванов Калпакчиев - съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС 
и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.7 от 
протокол № 26/21.07.2020г. 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.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета Специализиран 
наказателен съд за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Мариета Христова Райкова-Пашова - административен ръководител - 
председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.10 от протокол 
№ 26/21.07.2020 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. 
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9.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета Окръжен съд гр. 
Ловеч за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Магдалена Дочева Станчевска - заместник-административен ръководител - 
заместник-председател на 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. 30.11 от протокол 
№ 26/21.07.2020г. 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. 

10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Велико Търново за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Младен Петров Димитров - административен ръководител - председател на 
Районен 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. 30.12 от протокол № 26/21.07.2020 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. 

11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски 
районен съд за 2020 г. по  § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Гергана Богомилова Цонева - заместник-административен ръководител - 
заместник-председател на Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на 
основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.13 от протокол № 
26/21.07.2020 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. 

 

12. 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 1000 лв., с цел 
поощряване на Галина Петкова Пачовска-Карагьозова и на Весела 
Орлинова Павлова - съдии във Върховния административен съд, с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решения по т. 
30.14 и по т. 30.15 от протокол № 26/21.07.2020 г. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет, с по 500 лв. 

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. 

 

13. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 
Административен съд гр. Варна за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 
500 лв., с цел поощряване на Елена Атанасова Янакиева - административен 
ръководител - председател на Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.16 
от протокол № 26/21.07.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет. 
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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. 

 

14. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 
Административен съд София-град за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 
500 лв., с цел поощряване на Любка Петрова Петрова - заместник- 
административен ръководител - заместник-председател на Административен 
съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 
от ЗСВ и решение по т. 30.17 от протокол № 26/21.07.2020г. 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. 

 
15. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен 

съд гр. Бургас за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения” с 500 лв., с цел поощряване на 
Лилия Александрова Василева - заместник-административен ръководител - 
заместник-председател на Административен съд гр. Бургас, с ранг„съдия във 
ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.18 от 
протокол № 26/21.07.2020г. 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. 

 
16.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 

Административен съд гр. Велико Търново за 2020 г. по § 01-00 „3аплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 
500 лв., с цел поощряване на Йорданка Христова Матева - заместник- 
административен ръководител - заместник-председател на Административен 
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. 30.19 от протокол № 26/21.07.2020г. 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. 

17.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 
Административен съд гр. Пловдив за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 
500 лв., с цел поощряване на Явор Иванов Колев - административен 
ръководител - председател на Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.20 
от протокол № 26/21.07.2020г. 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. 

 

18.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 
Административен съд гр. Смолян за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 
500 лв., с цел поощряване на Игнат Цветков Колчев - административен 
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ръководител - председател на Административен съд гр. Смолян, с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 30.21 
от протокол № 26/21.07.2020 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. 

 

19.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 
Административен съд гр. Кюстендил за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 
500 лв., с цел поощряване Галина Атанасова Стойчева - заместник- 
административен ръководител - заместник-председател на Административен 
съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 
1 от ЗСВ и решение по т. 30.22 от протокол № 26/21.07.2020 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. 

7. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Румен Вълков Боев - заместник на административния 
ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - 
Пловдив. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 
Република България за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Румен Вълков Боев - заместник на административния 
ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - 
Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 9.1 от протокол № 29/29.07.2020 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. 

 
 

8. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Ясенка Димитрова Шигарминова - прокурор в 
Апелативна прокуратура – Пловдив. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 
Република България за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
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поощряване на Ясенка Димитрова Шигарминова - прокурор в Апелативна 
прокуратура – Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, на основание чл. 303, 
ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 11 от протокол № 29/29.07.2020 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. 

 
 

 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Брезник 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 за периода м. януари до м. юни включително.      

 1. 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  5 512 лв.  

 2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Брезник за 2020 г. по       
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с  5 512 лв.  

 
 

 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на 
извършени разходи на командирован магистрат, за участие в конкурсна 
комисия. 
 

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. Пазарджик за 2020 г., с цел осигуряване на средства за 
възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за 
участие в конкурсна комисия за преместване в длъжност „съдия“ в районните 
съдилища, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със       
176 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик 
със 176 лв. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
новоназначен съдия по вписванията. 
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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 на Районен съд гр. 
Чепеларе за 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 1 400 лв., с цел доплащане на суми за облекло на новоназначен 
съдия по вписванията. 

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

 
 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сандански 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 корекция по бюджета за 2020 г.  на Районен съд 
гр. Сандански по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в 
размер  на 1 257 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло 
на новоназначен служител. 

Средствата  в размер на 1 257 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г.  

 
 

 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
съдебен 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 Районен 
съд гр. Монтана по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в 
размер на 465 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на 
съдебен служител за периода от 18.05.2020 г. до 17.07.2020 г., вкл. 

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

14. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Варна относно определяне на допълнително парично 
възнаграждение във връзка с придобита научна степен „доктор“. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ на Ванухи Аракелян – административен 

ръководител на Апелативен съд гр. Варна да бъде определено допълнително 
парично възнаграждение, в размер на 10% към определената индивидуална 
работна заплата, за придобита научна степен „доктор“, считано от датата на 
вземане на решението. 
 
 
 

15. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на 
Административен съд гр. Велико Търново относно определяне на 
допълнително парично възнаграждение във връзка с придобита научна степен 
„доктор“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. Моментът на определяне и изплащане на допълнително 
възнаграждение за  придобита научна степен “доктор“ на съдебен помощник е 
от компетентността на административния ръководител на Административен 
съд гр. Велико Търново. 

Съгласно решение по т. 33 от протокол № 45/19.12.2007 г. на ВСС 
административните ръководители на органите на съдебната власт утвърждават 
изплащането на допълнително трудово възнаграждение по реда на т. 12.1 от 
протокол № 42/05.12.2007 г. на ВСС на магистрати и съдебни служители, при 
условие, че темата на защитения докторат съответства на характера на 
извършваната работа и отговаря на изискванията, поставени в длъжностната 
характеристика. 

2. Решението да се изпрати на административния ръководител на 
Административен съд гр. Велико Търново. 

 
 
 

16. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България за 
безвъзмездно предоставяне на движими вещи – стопански инвентар на 
органите на съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и 

методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми 
органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от движими вещи - 
частна държавна собственост по приложения списък. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Прокуратура на Република 
България. 

3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания от органите на 
съдебната власт в едномесечен срок, движимите вещи – частна държавна 
собственост да бъдат предложени на други юридически лица на бюджетна 
издръжка. 
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17. ОТНОСНО: Предложение от заместника на главния прокурор при 
ВКП за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на органите на 
съдебната власт. 
 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми 
органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от движими вещи – 
стопански инвентар по приложения списък. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Прокуратура на Република 
България. 

3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания от органите на 
съдебната власт в едномесечен срок, движими вещи – стопански инвентар, да 
бъдат предложени на други юридически лица на бюджетна издръжка. 

 
 

 
18. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на 

Районен съд гр. Сливен във връзка с предстоящо сключване на анекс с 
обслужващата банка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Поставеният въпрос е от компетентност на административния 
ръководител на Районен съд гр. Сливен.  

 
 
 
19. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 

Районен съд гр. Берковица за промяна на годишните лихвени проценти по 
бюджетните сметки на съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРИЕМА за сведение уведомлението от административния 

ръководител на Районен съд гр. Берковица за промяна на годишните лихвени 
проценти по бюджетните сметки на съда. 

 
 
 
20. ОТНОСНО: Уведомление от и.ф. административния ръководител 

на Районен съд гр. Монтана за промяна на годишните лихвени проценти по 
бюджетните сметки на съда, за сведение. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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ПРИЕМА за сведение уведомлението от и.ф. административния 
ръководител на Районен съд гр. Монтана за промяна на годишните лихвени 
проценти по бюджетните сметки на съда. 

 
 
 
21. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на 

Софийски районен съд за промяна на годишните лихвени проценти по 
бюджетните сметки на съда, за сведение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРИЕМА за сведение уведомлението от административния 

ръководител на Софийски районен съд за промяна на годишните лихвени 
проценти по бюджетните сметки на съда. 
 

 
 
24. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка по 

реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет „Упражняване на строителен надзор 
и осъществяване на инвеститорски контрол на строеж „Основен ремонт, 
преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. 
Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – 
Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, за сведение. 
 Извлечение от протокол № 22/22.07.2020 г. от заседание на КУС. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА за сведение решение на Комисия „Управление на 

собствеността“ по протокол № 22/22.07.2020 г., т. 1. 
 
 
 

25. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка по 
реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет „Упражняване на строителен надзор 
и осъществяване на инвеститорски контрол на строеж: „Изграждане на нова 
административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951, 
952, кв. 176 по действащия регулационен план на гр. Бяла /ПИ с идентификатор  
07603.501.2813 по КККР/, за сведение. 

Извлечение от протокол № 22/22.07.2020 г. от заседание на КУС. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА за сведение решение на Комисия „Управление на 

собствеността“ по протокол № 22/22.07.2020 г., т. 2. 
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26. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен 
съд гр. Луковит във връзка с необходимост от изготвяне на оценка на 
съответствието по реда на ЗУТ на инвестиционен проект за обект: „Основен 
ремонт на административна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2 и 
преустройството й за нуждите на Районен съд - Луковит“, за сведение. 

Извлечение от протокол № 22/22.07.2020 г. от заседание на КУС. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА за сведение решение на Комисия „Управление на 

собствеността“ по протокол № 22/22.07.2020 г., т. 5. 
 
 
 
27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд с 

информация относно предприетите действия от страна на ВКС във връзка с 
предаването на дейността по стопанисване на Съдебната палата – София. 

 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА за сведение писмото от председателя на Върховен 

касационен съд с информация относно предприетите действия от страна на 
ВКС във връзка с предаването на дейността по стопанисване на Съдебната 
палата – София. 
 
 

28. ОТНОСНО: Доклад от Евгени Диков – член на ВСС относно 
определяне на реда и начина за изчисляване на обезщетенията по чл. 225,    
ал. 4 вр. ал. 1 ЗСВ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРИЕМА за сведение доклада от Евгени Диков – член на ВСС 
относно определяне на реда и начина за изчисляване на обезщетенията по чл. 
225, ал. 4 вр. ал. 1 ЗСВ. 

2. Докладът от Евгени Диков – член на ВСС относно определяне на 
реда и начина за изчисляване на обезщетенията по чл. 225, ал. 4 вр. ал. 1 ЗСВ, 
да се предостави на работната група, създадена с решение на Комисия 
„Бюджет и финанси“ по т. 34 от протокол № 19/03.06.2020 г. 
 
 
 

II. Комисия „Бюджет и финанси“ с делегирани правомощия с 
решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г.  
 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
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30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливница за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на 
съда за текуща издръжка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 
Р  Е  Ш  И: 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета Районен съд гр.  

Сливница по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с  18 000 лв. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и за изплащане на 
командировъчни пари на командировани магистрати. 

 Средствата в размер на 18 000 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 10-00 “Издръжка”  по бюджета на съдебната власт за 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Забележка: Обръща внимание на административния ръководител на 
Районен съд гр. Сливница, при определянето на възнаграждения на вещи 
лица, за сметка на бюджета на съдебната система, да се взема под 
внимание сложността на делата, броя на разглежданите дела от едно лице, 
периода за който са изготвени експертизите, както и ограничените 
възможности на бюджета на съдебната власт.  

 
 
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Харманли за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрив и стая 
на Служба държавен съдия изпълнител и за закупуване и монтаж на климатик. 

Извлечение от протокол № 22/22.07.2020 г. от заседание на КУС. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета Районен съд гр. 
Харманли по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с  1 613 лв. с цел осигуряване на 
средства за текущ ремонт на покрив и стая на Служба държавен съдия 
изпълнител. 

 Средствата в размер на 1 613 лв. са за сметка на резерва за неотложни 
и непредвидени разходи  по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета Районен съд гр. 
Харманли по § 10-00 „Издръжка“  за 2020 г. с 800 лв. с цел осигуряване на 
средства за закупуване и монтаж на климатик за стая на Служба държавен 
съдия изпълнител. 

 Средствата в размер на 800 лв. са за сметка на резерва за неотложни и 
непредвидени разходи  по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Кърджали за осигуряване на средства, представляващи възстановени 
щети от застраховател за извършване на текущ ремонт. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 
Кърджали за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 188 лв., с цел осигуряване на 
средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване 
на текущ ремонт – шпакловка по стени и тавани, боядисване с фасаген и други 
строително-монтажни дейности, причинени от проникване на дъждовна вода в 
сградата на съда. 

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

33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства, представляващи 
възстановени щети от застраховател за извършване на текущ ремонт. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен 

съд гр. Варна за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 815 лв., с цел осигуряване на 
средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване 
на текущ ремонт – боядисване след наводнение. 

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 
Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на модул 
„Финансов контрол“ от ПП ПОЛИКОНТ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 
Р  Е  Ш  И: 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Апелативен съд 

гр. София за 2020 г. с цел осигуряване на средствата за закупуване на модул 
„Финансов контрол“ от програмен продукт ПОЛИКОНТ, за осъществяване на 
предварителен контрол на разходите и приходите, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с 1 820 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Апелативен съд гр. 
София с 1 820 лв. 
 
 
 

35. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на органи 
на съдебната власт за осигуряване на средства за закупуване на компютърна 
техника и програмни продукти. 
              Извлечения от протокол № 25/28.07.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и на органи на съдебната власт за 2020 г., както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на  Висш съдебен 
съвет  с  25 392 лв. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Русе с            
2 220 лв. за закупуване на 3 бр. скенера – среден клас. 

1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Габрово с 3 756 лв. за закупуване на 4 бр. високоскоростни  скенера. 

1.4. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Хасково с 3 190 лв. за закупуване на 2 бр. мрежови скенера. 

1.5. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Габрово с 2 900 лв. за закупуване на 2 бр. документни скенера. 

1.6. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Кърджали с 898 лв. за закупуване на 1 бр. лаптоп с лицензиран софтуер  
Microsoft Windows Pro 10. 

1.7. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Бургас със 7 997 лв. за закупуване на сървър среден клас. 

1.8. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен 
съд гр. Бургас с 1 647 лв. за закупуване на операционна система Windows 
Server Standart 2019. 

1.9. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Бургас с 2 784 лв. за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации с включен 
ОЕМ Windows 10 Pro. 
 
 
 

36. ОТНОСНО: Необходимост от допълнително осигуряване на 
техника за нуждите на съдилищата с оглед внедряването на Единната 
информационна система на съдилищата /ЕИСС/.  
              Извлечение от протокол № 25/28.07.2020 г. от заседание на КПКИТ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

на органи на съдебната власт за 2020 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на компютърни конфигурации и операционна система  Windows 10 
Pro с единична стойност от 1 500 лв., както следва: 

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

с 189 000 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 

Сливен с 6 000 лв. за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Нова 
Загора с 6 000 лв. за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 
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1.4. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Ямбол с 3 000 лв. за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.5. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Елхово с 1 500 лв. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.6. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Тополовград с 6 000 лв. за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.7. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Велико Търново с 9 000 лв.  за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.8. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Дряново с 4 500 лв. за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.9. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Ловеч с 6000 лв. за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.10. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Ловеч с 28 500 лв. за закупуване на 19 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.11. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Русе с 19 500 лв. за закупуване на 13 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.12. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Русе с 13 500 лв. за закупуване на 9 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.13. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Генерал Тошево с 3 000 лв.  за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.14. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Каварна с 3 000 лв. за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.15. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Тутракан със 7 500 лв. за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.16. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Попово с 3 000 лв. за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.17. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Омуртаг с 4 500 лв. за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.18. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Шумен с 1 500 лв. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.19. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Панагюрище с 1 500 лв. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.20. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Първомай с 4 500 лв. за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.21. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Чепеларе със 7 500 лв. за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 
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1.22. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Раднево с 4 500 лв. за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.23. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Харманли  със 7 500 лв. за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.24. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Върховен 
касационен съд с 9 000 лв.  за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.25. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен 
специализиран наказателен съд с 1 500 лв.  за закупуване на 1 бр. компютърна 
конфигурация и операционна система  Windows 10 Pro. 

1.26. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Елин Пелин с 3 000 лв.  за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.27. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Костинброд с 3 000 лв. за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.28. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Сливница с 9 000 лв. за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.29. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Дупница с 9 000 лв. за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.30. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Монтана с 1 500 лв. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 
операционна система  Windows 10 Pro. 

1.31. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Брезник с 1 500 лв. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 
операционна система  Windows 10 Pro. 
 
 

37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой и 1 брой 
софтуер ОС Windows Server 2019  Standart. 

Извлечение от протокол № 26/31.07.2020 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
 

  ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 
на Районен съд гр. Добрич за 2020 г., с 9 546 лв., от които 7 810 лв. - за 
закупуване на 1 брой сървър и 1 736 лв.- за закупуване на 1 брой софтуер ОС 
Windows Server 2019  Standart,  както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с                    
9 547 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на  Районен съд гр. 
Добрич  с 7 810 лв.        

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Добрич с 1 737 лв. 
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38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик 
за сървърно помещение. 
              Извлечение от протокол № 26/31.07.2020 г. от заседание на КПКИТ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 
Р  Е  Ш  И: 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и на Окръжен съд 

гр. Разград за 2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
климатик за сървърно помещение, както следва: 

1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 
1 330 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. 
Разград с 1 330 лв. 

 
Разни. 

 
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на предявено 
вземане по изпълнителни листа. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Окръжен 
съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ с 36 110 лв. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителни листа от 
05.06.2020 г., издадени от Районен съд гр. Пазарджик. 

Средствата в размер на 36 110 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г., по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 
 

40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължимо 
обезщетение на основание съдебно решение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 
Р  Е  Ш  И: 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. 

Хасково за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 58 604 лв., с цел осигуряване на 
средства за изплащане на дължимо обезщетение на основание Решение № 91 
от 26.06.2020 г. по гр.д. № 2040 от 2019 г. по описа на Върховен касационен 
съд. 

Средствата в размер на 58 604 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г., по § 10-00 „Издръжка“. 
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41. ОТНОСНО: Доклади от директора на дирекция „ИТСС“ с 
предложение за сключване на договор за периодична повтаряща се доставка 
на рутери и услуга по настройката на свързаност на 69 съдилища с мрежата на 
държавната администрация и обезпечаване на процеса на внедряване на 
ЕИСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на 34 476 лв. 
/28 730 лв. без ДДС/ за сключване на договор за периодично повтаряща се 
доставка на рутери и услуга по настройката на свързаност на 69 съдилища с 
мрежата на държавната администрация и обезпечаване на процеса на 
внедряване на Единната информационна система на съдилищата. 

2. Възлага на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ да 
предприеме действия по сключването на Договора. 

3. Изпраща решението на комисията на дирекция „Информационни 
технологии и съдебна статистика“. 
 
 

42. ОТНОСНО: Проект на план-сметка във връзка с организацията по 
провеждането на Общото събрание на прокурорите за избор на нов член на 
Висшия съдебен съвет.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. ОДОБРЯВА план-сметка за разходите в размер до 510 289 лв. за 
организиране и провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на 
член на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19 и 26 септември 2020 г. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да 
подпише одобрената по т. 1 план-сметка. 
 
 

43. ОТНОСНО: Получените и изразходваните командировъчни пари от 
членовете на Висшия съдебен съвет, председателите на Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на 
Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет и директора на Националния институт на правосъдието за ІІ-рото 
тримесечие на 2020 г. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия 

съдебен съвет за ІІ-рото тримесечие на 2020 г.  
2. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния 

касационен съд, председателя Върховния административен съд, главния 
прокурор на Р България, главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието от която 
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е видно, че не са им изплащани средства за командировки за ІІ-рото 
тримесечие на 2020 г. 

3. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия 
съдебен съвет, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по 
европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани 
средства за командировки за ІІ-рото тримесечие на 2020 г.  

 
 

44. ОТНОСНО: Справка от ЗАД „Дженерали застраховане” АД за 
регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените 
застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане. 
 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

Р  Е  Ш  И: 
 

ПРИЕМА за сведение справка на Застрахователно акционерно 
дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни 
събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени 
претенции по сключен договор № ВСС-14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен 
съвет за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г. 

 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
 
 
 

ЧЛЕНОВЕ: /п/              БОРЯНА ДИМИТРОВА 
 

 
   /п/               ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 

 
 
                  /п/                ГЕРГАНА МУТАФОВА 

 
 
 

 /п/                 КАЛИНА ЧАПКЪНОВА 
 
 
 


