
 

ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА” 
 

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

 

 
Рег. № / Дата на 

сключване на 

договора 

  

Страни по договора 
Предмет  на       

договора 

Изпълнение 

на договора 

(начин, 

срокове) 

Решение на 

ВСС 
Цена 

Краен 

срок 

 

Съхранение 

(копие/оригинал) 

отдел/дирекция 

1/ №45-06-001 

от 18.01.2012 г. 

 

 

ВСС и „ИНФО-

АДЛ” ООД 

Пълно сервизно 

обслужване  

на 4 бр. 

многофункционал

ни машини Xerox 

Сумата е 

платима 

ежемесечно 

чрез банков 

превод 

Протокол  

№ 42 от 

15.12.11 г. 

 

Съгласно 

Финансово 

предложен

ие 

изпълни 

теля 

 

 

18.01.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

 

2/ №45-06-002 

от 20.01.2012 г. 

ВСС и ТД „БОНЕВ 

СОФТ ОДИТИНГ” 

ООД 

Абонаментна 

поддръжка на 

програмните 

продукти/ модули 

на Абоната 

По банков 

път 
- 310.51 лв. 31.12.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

 

3/ №45-06-003 

от 30.01.2012 г. 

ВСС и СУ „Климент 

Охридски” 

Временно и 

възмездно 

ползване на 

аудитории в 

сградата на 

Ректората, за 

провеждането на 

писмен и устен 

изпит по обявените 

от ВСС конкурси 

за назначаване на 

младши съдии и 

Еднократно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

16473,60 

лв. 

10.03.12г. 

17.03.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



младши прокурори 

4/ №45-06-004 

от 02.02.2012 г. 

ВСС и Консорциум 

„С.А.Консултинг” 

ДЗЗД 

Предоставяне на 

хостинг, 

техническо 

осигуряване, 

поддръжка и 

осигуряване на 

Интернет 

свързаност 

Еднократно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 3 от 

19.01.2012 г 

13 800 лв. 

без ДДС 
02.02.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

5/ №45-06-005 

от 02.02.2012 г. 

ВСС и „Сиела 

норма” АД 

Едногодишна 

поддръжка на 

разработения за 

нуждите на 

Възложителя 

централен уеб 

базиран интерфейс 

за публикуване на 

съдебните актове 

Еднократно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 3 от 

19.01.2012 г 

12 000 лв. 

без ДДС 
02.02.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

6/ №45-06-006 

от 02.02.2012 г. 

 

ВСС и „Абати” АД 

Едногодишна 

поддръжка на 

Информационна 

система за 

мониторинг и 

контрол на 

дейността на 

вещите лица 

Еднократно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 3 от 

19.01.2012 г 

14 400 лв. 

без ДДС 
02.02.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

7/ №45-04-001 

от 14.02.2012 г. 

ВСС и Н. Н. (лични 

данни) 

Отстраняване на 

течове по 

канализационната 

тръба в недвижим 

имот –частна 

държавна 

собственост 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

80 лв. 14.02.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



но-

приемателен 

протокол. 

8/ №45-06-007 

от 22.02.2012 г. 

/анулиран/ 

ВСС и „КАРАТ-С” 

АД 

Превоз на пътници 

от София до 

Велинград и 

обратно  

Еднократно, 

по банков 

път 

- 
1259 с вкл. 

ДДС 
03.03.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

 

9/ №45-06-008 

от 22.02.2012 г. 

 

ВСС и ЗАД „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ” 

АД 

Застраховка 

„Пълно 

автокаско” и 

застраховка 

„Гражданска 

отговорност” на 

автомобили, 

собственост на 

ВСС 

По банков 

път с 

платежно 

нареждане в 

7 дневен 

срок след 

получаване 

на 

застраховат

елните 

полици 

Протокол  

№ 1 от 

12.01.2012 г.  

11329.42 

лева 
22.02.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

10/ №45-06-009 

от 22.02.2012 г. 

 

 

ВСС и ЗАД „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ” 

АД 

Групова 

застраховка 

„ЗЛОПОЛУКА” 

на общи 14 501 

действащи и 

предстоящи за 

назначаване 

съдии, прокурори 

и следователи, 

младши съдии и 

младши 

прокурори, 

съдебни 

помощници и 

прокурорски 

помощници, 

държавни съдебни 

По банков 

път на шест 

равни 

вноски 

Протокол  

№ 42 от 

15.01.11 г. 

865 274.67 

лева 
31.12.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



изпълнители, 

съдии по 

вписванията и 

съдебни 

служители, 

членове на ВСС 

11/ №45-06-010 

от 01.03.2012 г. 

ВСС и „БГ УАН” 

ЕООД 

Колокиране на 

комуникационно 

оборудване и 

поддръжка на уеб 

сървър 

По банков 

път  

Протокол  

№ 7 от 

16.02.12 г. 

7056 лв. 01.03.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

12/ № 45-04-002 

от 29.02.2012 г. 

ВСС и М. Б. (лични 

данни) 

Изготвяне на 

проектно 

предложение по 

проект, 

финансиран по 

програма ФАР 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

4800 лв. 01.03.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

13/ 

№ 45-06-023/09 

от 19.03.2012 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване” АД 

Абонаментна 

поддръжка на 

програмен продукт 

„DocFlow” 

По банков 

път 

Протокол  

№ 10 от 

08.03.2012 г. 

3270 лв. 

без ДДС 
19.03.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

14/ № 45-06-011 

от 22.03.2012 г. 

ВСС и Б. Р. (лични 

данни) 

Външна оценка на 

качеството на 

одитната дейност  

на дирекция 

„Вътрешен одит” 

във ВСС 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

предаване 

на доклад за 

резултатите 

от 

извършенат

Протокол  

№ 9 от 

01.03.2012 г. 

5 000 лв. 22.06.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



а външна 

оценка. 

Предаването 

се доказва 

чрез 

подписване 

на протокол. 

15/ №45-06-012 

от 29.03.2012 г. 

ВСС и „КПН 

Консулт” ЕООД 

Доставка и монтаж 

на мебели за 

нуждите на ВСС 

По банков 

път, след 

подписване 

на приемо-

предавателе

н протокол 

Протокол  

№ 7 от 

16.02.2012 г. 

36 778лв. 

без ДДС 
15.05.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

16/ №45-04-003 

от 09.04.2012 г. 

ВСС и С. Г. (лични 

данни) 

Изготвяне на Акт 

за унищожаване на 

архивни 

документи 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1900 лв. 15.06.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

17/ №45-06-013 

от 12.04.2012 г. 

ВСС и „КАРАТ-С” 

АД 

Превоз на пътници 

от София до 

Велинград и 

обратно  

Еднократно, 

по банков 

път 

- 
1259 с вкл. 

ДДС 

19-

21.04.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

18/ №45-06-014 

от 21.04.2012 г. 

ВСС и 

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД 

Предоставяне на 

обществени 

електронни 

съобщителни 

услуги 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 14 от 

05.04.2012 г. 

Съгласно 

ценова 

оферта 

21.04.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

19/ №45-06-015 

от 14.05.2012 г. 

ВСС и „ЛУКОЙЛ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Доставка на 

гориво, смазочни 

Ежемесечно, 

по банков 

Протокол  

№ 8 от 

Съгласно 

ценова 
14.05.15г. 

Дирекция 

“Правна” 



материали и 

консумативи за 

нуждите на 

автомобилите на 

ВСС 

път 23.02.2012 г. оферта (оригинал) 

20/ №45-06-016 

от 12.06.2012 г. 

ВСС и „Актива – 

1”ООД 

Обслужване по 

трудова медицина 

По банков 

път 

Протокол  

№ 7 от 

16.02.2012 г. 

9 лв. за 

един 

служител 

12.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

21/ №45-06-017 

от 28.06.2012 г. 

ЗОП 

ВСС и „АРГУС 

ТРАВЕЛ” ЕООД 

Осигуряване на 

самолетни билети 

за превоз на 

пътници и багаж и 

хотелски 

резервации за 

членовете на ВСС, 

магистрати от 

органите на 

съдебната власт, 

съдебни служители 

от АВСС и 

придружаващи ги 

лица при служебни 

пътувания в 

страната и 

чужбина 

Сумата е 

платима по 

банков път 

Протокол  

№ 22 от  

31.05.2012 г. 

 

Прогнозна 

стойност 

268 878 без 

ДДС 

  

28.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

22/ №45-06-018 

от 09.07.2012 г. 

ВСС и „ДИМАР 

ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

инсталации: 

отопление, 

вентилация и 

климатизация 

(ОВК) и 

автоматизация на 

(ОВК) 

Сумата е 

платима на 

четири 

равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

Протокол  

№ 27 от  

05.07.2012 г. 

10 560 лева 

без ДДС 

 

09.07.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



приемателен 

протокол. 

23/ №45-06-019 

от 10.07.2012 г. 

ВСС и „ЕВРОГРУП- 

33” ЕООД 

Абонаментна 

поддръжка на 

непрекъсваемо 

токозахранващо 

устройство 

UPS 

Сумата е 

платима на 

четири 

равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

приемателен 

протокол 

Протокол  

№ 27 от  

05.07.2012 г. 

900 лева 

без ДДС 

 

10.07.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

24/ №45-06-020 

от 13.07.2012 г. 

ВСС и „АЛФА 

ГРИСИН 

ИНФОТЕХ БГ” 

ООД 

Абонаментна 

поддръжка на 

дизелов генератор 

Еднократно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 27 от  

05.07.2012 г. 

288 лева 

без ДДС 

  

13.07.13г 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

25/ №45-06-021 

от 26.07.2012 г. 

ВСС и „Сиал 

Експерт” ЕООД 

Доставка на офис 

консумативи и 

канцеларски 

материали  

По банков 

път 

Протокол  

№ 27 от  

05.07.2012 г. 

до 20 000 

лв. без 

ДДС 

26.07.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

26/ №45-06-022 

от 26.07.2012 г. 

ВСС и „ЕСОФ БГ” 

ООД 

Излъчване на 

видео и звуков 

сигнал в реално 

време в интернет 

на Общите 

събрания за избор 

на членове на 

ВСС, както и 

създаване на архив 

По банков 

път 

Протокол  

№ 32 от  

26.07.2012 г. 

14 300 лева 

без ДДС 

 

21.09.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

27/ №45-06-023 

от 08.08.2012 г. 

ВСС и „ЕКОФЛОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Доставка и монтаж 

на 

противообледените

лна система 

Сумата е 

платима на 

3 /три/ 

вноски - по 

Протокол  

№ 32 от  

26.07.2012 г. 

 6 603 лева 

без ДДС 

до 

21.09.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



банков път  

28/ №45-06-024 

от 16.08.2012 г. 

ВСС и НДК – 

„Конгресен център 

София” ЕАД 

Ползване на зала 3 

и прилежащите й 

фоайета на ет.6 и 7, 

находящи се в 

НДК, ведно с 

техническото 

оборудване за 

провеждане на 

Общите събрания 

за избор на 

членове на ВСС 

По банков 

път 

Протокол  

№ 34 от  

09.08.2012 г. 

44 349 лева 

с ДДС 

до 

21.09.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

29/ Анекс към 

договор   

№ 45-06-022 от 

28.09.2012 г. 

ВСС и „ЕСОФ БГ” 

ООД 

Излъчване на 

видео и звуков 

сигнал в реално 

време в интернет 

на Общите 

събрания за избор 

на членове на ВСС  

По банков 

път 

Протокол  

№ 38 от  

27.09.2012 г. 

5 000 лева 

без ДДС 
05.10.12т. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

30/ №45-06-025 

от 02.10.2012 г. 

ВСС и „Асансьорни 

монтажи” АД 

Абонаментно 

поддържане и 

ремонт на 

асансьорите, 

монтирани в 

сградата на ВСС 

Ежемесечно,

по банков 

път  

Протокол  

№ 38 от  

27.09.2012 г. 

1 980 лева 

без ДДС 

 

15.10.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

31/ №45-06-019 

от 29.10.2010 г. 

ВСС и „Интерсот” 

ООД 

Извършване на 

мониторинг, 

абонаментно 

обслужване и 

техническо 

поддържане на 

СОТ - система 

Месечна 

абонаментна 

такса в 

размер на  

50 лв. 

Протокол  

№ 39 от 

28.10.2010 г. 

50 лв.  

/на месец/ 
12.11.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



32/ №45-06-026 

от 18.10.2012 г. 

ВСС и „Пропърти- 

2007” ЕООД 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

700 лв.  

/на месец/ 
18.10.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

33/ №45-06-027 

от 24.10.2012 г. 

ВСС и М. С. – Л. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

700 лв.  

/на месец/ 
25.09.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

34/ №45-06-028 

от 24.10.2012 г. 

ВСС и „Хотел Рила” 

АД 

Наем на стая в 

хотел „Рила”  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

690 лв.  

/на месец/ 
24.10.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

35/ №45-06-029 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и А. Й. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

36/ №45-06-029 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и А. Й. Б. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

37/ №45-06-030 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и А. И. Н. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС - 

Кюстендил 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

38/ №45-06-031 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и А. С. Я. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

39/ №45-06-032 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и А. Ц. Ц. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Стара 

Загора 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

40/ №45-06-033 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. Т. П. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

41/ №45-06-034 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. В. С. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС –  

Велико Търново 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

42/ №45-06-035 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. Ж. Т. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Стара 

Загора 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

43/ №45-06-036 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. Л. Д. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

44/ №45-06-037 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Г. Д. А. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

45/ №45-06-038 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Г. В. Г. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

46/ №45-06-039 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Г. С. Ч. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

47/ №45-06-040 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Д. Е. П. 

– Р. (лични данни)– 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Кърджали 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

48/ №45-06-041 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Д. Б. П. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Силистра 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

49/ №45-06-042 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Д. П. Д. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Шумен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

50/ №45-06-043 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и И. И. 

С.– К. (лични данни) 

– кандидат за 

младши съдия в ОС 

– Ямбол 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

51/ №45-06-044 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и И. Д. 

М. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Монтана 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

52/ №45-06-045 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и И. П. Б. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

53/ №45-06-046 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и К. Д. Л. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Пазарджик 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

54/ №45-06-047 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Л. Г. 

Т.- В. (лични данни)  

– кандидат за 

младши съдия в ОС 

– Пазарджик 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

55/ №45-06-048 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. В. 

М. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

56/ №45-06-049 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. П. 

П. (лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Враца 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

57/ №45-06-050 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. Г. 

Ш. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Благоевград 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

58/ №45-06-051 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. С. 

Л. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

59/ №45-06-052 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Н. П. Л. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

60/ №45-06-053 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Н. Х. П. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Хасково 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

61/ №45-06-054 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Н. М. 

У. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

62/ №45-06-055 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и П. Р. В. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

63/ №45-06-056 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и П. В. К. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

64/ №45-06-057 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и П. И. 

Ш. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Враца 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

65/ №45-06-058 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и П. Н. К. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Хасково 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

66/ №45-06-059 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Р. Н. К. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

67/ №45-06-060 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и С. А. П. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

68/ №45-06-061 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Т. П. А. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

69/ №45-06-062 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Т. М. Д. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Силистра 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

70/ №45-06-063 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Т. П. С. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – Русе 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

71/ №45-06-064 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Х. М. 

П. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – 

Търговище 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

72/ №45-06-065 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Я. В. Н. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС – София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

73/ №45-06-066 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и А. Р. Л. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Враца 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

74/ №45-06-067 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и А. Ц. 

М. (лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Добрич 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

75/ №45-06-068 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и А. Д. К. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП – 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

76/ №45-06-069 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Б. Л. Д. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

77/ №45-06-070 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. Д. Д. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Севлиево 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



78/ №45-06-071 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. С. Б. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Перник 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

79/ №45-06-072 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. В. К. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Видин 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

80/ №45-06-073 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. Т. Ж. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

81/ №45-06-074 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Д. Г. Д. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

82/ №45-06-075 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Е. М. 

М.-В. (лични данни)  

– кандидат за 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



младши прокурор в 

РП - Ботевград 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

дение на 

мл.съдия 

83/ №45-06-076 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Е. Ю. 

В. (лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

84/ №45-06-077 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Й. С. А. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП – 

Велико Търново 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

85/ №45-06-078 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Й. И. 

П. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП – 

Бургас 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

86/ №45-06-079 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и К. И. П. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП – 

Гоце Делчев 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

87/ №45-06-080 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. А. 

М. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

88/ №45-06-081 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. Х. Г. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Шумен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

89/ №45-06-082 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. К. 

Х. (лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Свиленград 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

90/ №45-06-083 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. С. 

К. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Кърджали 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



91/ №45-06-084 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. Б. 

Ч. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

92/ №45-06-085 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. Н. 

Г. (лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Враца 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

93/ №45-06-086 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Н. Е. Н. 

– Ц. (лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП – 

Елин Пелин 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

94/ №45-06-087 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Р. В. Д. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - Русе 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

95/ №45-06-088 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Р. Х. М. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



прокурор в РП – 

Варна 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

дение на 

мл.съдия 

96/ №45-06-089 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и С. Д. П. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Казанлък 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

97/ №45-06-090 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Т. Р. К. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Ямбол 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

98/ №45-06-091 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Т. В. Т. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

99/ №45-06-092 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Ч. А. 

Ш. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Ловеч 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

100/ №45-06-093 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Я. Н. К. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Севлиево 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

101/ №45-06-094 

от 26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и Ц. А. К. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Плевен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

102/ №45-06-095 

от 01.11.2012 г. 

ВСС и Т. К. П. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

750 лева  

(на месец) 
01.11.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

103/ №45-06-097 

от 12.11.2012 г. 

ВСС и Н. С. А.- Г. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

800 лева  

(на месец) 
12.11.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

104/ №45-04-004 

от 19.11.2012 г. 

ВСС и П. Б. К. 

(лични данни) 

Подпомагане 

почистването на 

сградата на ВСС 

Сумата е 

платима на 

две равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

900 лева 28.12.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



105/ №45-04-005 

от 20.11.2012 г. 

ВСС и С. Л. Б. 

(лични данни) 

Подпомагане 

новоназначените 

експерти в отдел 

„Атестиране на 

магистрати” 

Сумата е 

платима на 

две равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1 400 лева 31.12.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

106/ №45-04-006 

от 22.11.2012 г. 

ВСС и В. Б. Б. 

(лични данни) 

Преводачески 

услуги за периода 

на работно 

посещение на 

представители на 

ВСС по покана на 

Върховния съвет 

на Румъния – 

гр.Букурещ 

Еднократно, 

след 

изпълнение 

на услугата 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

2 000 лева 

от 

25.11.12г. 

до 

28.11.12г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

107/ №45-06-099 

от 27.11.2012 г. 

ВСС, Народно 

събрание и Ю. К. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот   

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

206.42 лева 

на месец 

безсроче

н 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

108/ №45-06-100 

от 13.12.2012 г.  

ВСС и „Български 

пощи” ЕАД 

Предоставяне на 

пощенски услуги 

Сумата е 

платима по 

банков път с 

платежно 

нареждане 

Протокол  

№ 52 от 

06.12.2012 г. 

Съгласно 

приложе- 

ние, 

неразделна 

част от 

договора 

30.12.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

109/ №45-06-101 

от 14.12.2012 г. 

ВСС и Л. К. Г. – П. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

9600 лв. 14.12.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

110/ №45-06-102 

от 19.12.2012 г. 

ВСС и „БТК” АД, 

търговска марка 

VIVACOM 

Осигуряване на 

Интернет в залата 

на журналистите 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 54 от 

18.12.2012 г.  

201.60 лв. с 

ДДС 
19.12.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



111/ №45-06-104 

от 20.12.2012 г.  

ВСС и 

„Микрокомплекс 

Интернешънъл” 

ООД 

Абонаментно 

поддържане на 

програмния 

продукт ALADIN 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 53 от 

13.12.2012 г. 

3 480 лв. 

без ДДС 
01.01.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

112/ №45-04-007 

от 21.12.2012 г. 

ВСС и П. Б. К. 

(лични данни) 

Подпомагане 

приключването на 

деловодно –

архивната дейност 

за 2012 г. и 

организиране на 

нови архивни 

единици за 2013 г. 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

710 лева 31.01.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

113/ №45-04-008 

от 21.12.2012 г. 

ВСС и С. Л. Б. 

(лични данни) 

Подпомагане 

дейността на 

дирекция 

„СККМСС” в 

АВСС във връзка с 

организационно – 

техническата 

подготовка на 

предстоящите 

конкурси в 

органите на 

съдебната власт 

Сумата е 

платима на 

две равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1 980 лева 28.02.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В този регистър не са включени договорите, сключени по Оперативна програма 

„Административен капацитет”. Тези договори са включени в отделен Регистър на сключените договори по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, който се води от дирекция „Международно сътрудничество”. 
 



 

ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА” 
 

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 

 

 
Рег. № / Дата на 

сключване на 

договора 

  

Страни по договора 
Предмет  на       

договора 

Изпълнение 

на договора 

(начин, 

срокове) 

Решение на 

ВСС 
Цена 

Краен 

срок 

 

Съхранение 

(копие/оригинал) 

отдел, служител 

1/ №45-06-001 

от 02.01.2013 г. 

ВСС и „Авитек БГ” 

ЕООД 

Абонаментно 

обслужване на 

системата за 

видеонаблюдение, 

контрол на достъп 

и СОТ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 52 от  

06.12.2012 г. 

2 880 лева 

без ДДС 
02.01.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

2/ №45-06-002 

от 03.01.2013 г. 

ВСС, НИП и К. Х. 

М. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП-

Добрич 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 45 от 

25.10.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

3/ №45-04-001 

ОТ 11.01.2013 Г. 

ВСС и И. И. Й.-Н. 

(лични данни) 

Оказване на 

техническа помощ 

свързана с 

организацията и 

техническото 

обезпечаване на 

конкурсите за 

назначаване на 

младши съдии и 

младши прокурори 

Сумата е 

платима на 

три равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

2100 лева 01.04.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



4/ № 97-00-015 

от 14.01.2013 г. 

към договор  

№ 45-06-003 от 

20.01.2011 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване” АД 

Услуги по 

издаване и 

управление на 

удостоверение за 

усъвършенстван 

електронен подпис 

(УУсЕП) 

Съгласно 

договор 

Протокол  

№ 53 от 

13.12.2012 г. 

206,57 с 

ДДС 
19.01.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

5/ Анекс към 

договор  

№ 45-06-067 от 

26.10.2012 г.  

ВСС, НИП и А. Ц. 

М. (лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 51 от 

29.11.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

6/ Анекс към 

договор 

№ 45-06-071 от 

26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и В. С. Б. 

(лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 51 от 

29.11.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

7/ Анекс към 

договор 

№ 45-06-084 от 

26.10.2012 г. 

ВСС, НИП и М. Б. 

Ч. (лични данни)  – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Перник 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 51 от 

29.11.2012 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.съдия 

24.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

8/ №45-06-003 

от 18.01.2013 г. 

 

ВСС и „Инфо  АДЛ” 

ООД 

Пълно сервизно 

обслужване  

на 4 бр. 

многофункционал

Сумата е 

платима 

ежемесечно 

чрез банков 

Протокол  

№ 53 от 

13.12.2012 г., 

д.т.12 

Съгласно 

ценова 

оферта на 

изпълните

18.01.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



ни машини Xerox превод ля  

9/ №45-06-004 

от 28.01.2013 г. 

ВСС и „ЗЕТ- ЕМ” 

ЕООД  

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 6 

паркоместа 

Еднократно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 3 от 

24.01.2013 г. 

3 900 лв. 01.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

10/ №45-04-002 

от 30.01.2013 г. 

ВСС и П. Б. К. 

(лични данни) 

Подпомагане 

деловодната 

дейност в АВСС 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

710 лева 01.03.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

11/ №45-04-003 

от 04.02.2013 г. 

ВСС и Р. В. В. 

(лични данни) 

Подпомагане 

дейността в отдел 

„Конкурси на 

магистрати”, 

дирекция 

„СККМСС” 

Сумата е 

платима на 

две равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1 600 лв. 01.04.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

12/ №45-06-005 

от 04.02.2013 г. 

ЗОП 

ВСС и „СИЕНСИС” 

АД 

Осигуряване на 

компютърна 

антивирусна 

защита за нуждите 

Сумата е 

платима 

еднократно 

и по банков 

Протокол  

№ 54 от 

18.12.2012 г. 

18 400 лева 

без ДДС 
04.02.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



на съдилищата в 

Република 

България 

път 

 

13/ №45-06-006 

от 04.02.2013 г. 
ВСС и „Абати” АД 

Предоставяне на 

хостинг, 

техническо 

осигуряване, 

поддръжка и 

осигуряване на 

Интернет 

свързаност 

Сумата е 

платима 

еднократно 

и по банков 

път 

 

Протокол  

№ 4 от 

31.01.2013 г. 

12 500 лева 

без ДДС 
02.02.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

14/ №45-06-007 

от 04.02.2013 г. 

ВСС и Консорциум 

„С.А.Консултинг” 

ДЗЗД 

Протокол за 

прекратяване на 

договор № 45-06-

004 от 02.02.2012 г. 

- 

Протокол  

№ 4 от 

31.01.2013 г. 

- 02.02.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

15/ №45-06-008 

от 04.02.2013 г. 
ВСС и „Абати” АД 

Поддръжка на 

информационната 

система за 

мониторинг  и 

контрол на 

дейността на 

вещите лица 

Сумата е 

платима 

еднократно 

и по банков 

път 

 

Протокол  

№ 4 от 

31.01.2013 г. 

12 000 лева 

без ДДС 
03.02.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

16/ №45-00-009 

от 04.02.2013 г. 

ВСС и „СИЕЛА 

НОРМА” АД 

Поддръжка на 

централен уеб 

базиран интерфейс 

за публикуване на 

съдебните актове 

Сумата е 

платима 

еднократно 

и по банков 

път 

 

Протокол  

№ 4 от 

31.01.2013 г. 

12 000 лева 

без ДДС 
03.02.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

17/ №45-04-011 

от 06.02.2013 г. 

ВСС и С. Г. К. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

икономическа 

обосновка на 

предложението за 

промени в Тарифа 

№ 1 към Закона за 

държавните такси, 

Сумата е 

платима 

еднократно 

и по банков 

път 

 

Протокол  

№ 2 от 

17.01.2013 г. 

5 000 лева 08.02.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



за таксите 

събирани от 

съдилищата, 

прокуратурата, 

следствените 

служби и 

Министерство на 

правосъдието и в 

Тарифата за 

държавните такси, 

както и защита на 

същата на всички 

етапи на 

съгласувателната 

процедура пред 

съответните 

институции  

18/ №45-04-012 

от 06.02.2013 г. 

ВСС и Т. Н. Н.-П. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

икономическа 

обосновка на 

предложението за 

промени в Тарифа 

№ 1 към Закона за 

държавните такси, 

за таксите 

събирани от 

съдилищата, 

прокуратурата, 

следствените 

служби и 

Министерство на 

правосъдието и в 

Тарифата за 

държавните такси, 

както и защита на 

Сумата е 

платима 

еднократно 

и по банков 

път 

 

Протокол  

№ 2 от 

17.01.2013 г. 

3 000 лева 08.02.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



същата на всички 

етапи на 

съгласувателната 

процедура пред 

съответните 

институции 

19/ №45-04-013 

от 11.02.2013 г. 

ВСС и А. Х. В. 

(лични данни) 

Подпомагане на 

администрацията 

на ВСС по 

организиране и 

комплектоване на 

документацията 

във връзка с 

извършвания одит 

за съответствие 

при финансовото 

управление на 

ВСС 

Сумата е 

платима на 

две равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1300 лева 01.04.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

20/ 

Допълнително 

споразумение 

№45-06-

099/2012 от 

05.02.2013 г. 

ВСС, Народно 

събрание и Ю. К. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот   

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

215.09 лева 

на месец 

безсроче

н 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

21/ №45-06-010 

от 12.02.2013 г. 
ВСС и „Протех” АД 

Абонаментна 

поддръжка на 

пожароизвестител

ната система, 

изградена в 

сградата на ВСС 

Ежемесечно, 

по банков 

път и след 

представяне 

на 

двустранно 

подписан 

протокол за 

абонаментно 

обслужване  

Протокол  

№ 3 от 

24.01.2013 г., 

д.т.7 

5 040 лева 

без ДДС 
12.02.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



22/ №45-06-012 

от 21.02.2013 г. 

ВСС и ЗАД „ОЗК- 

Застраховане” АД 

Застраховка 

„Пълно 

Автокаско” и 

застраховка 

„Гражданска 

отговорност”  

По банков 

път с 

платежно 

нареждане в 

7 /седем/ - 

дневен срок 

Протокол  

№ 6 от 

14.02.2013 г. 

18 581.09 

лева 
21.02.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

23/ 

Споразумение 

за 

прекратяване 

на договор 

№45-06-057 от 

2009/ 25.02.13 г. 

ВСС и „ДИ УЕЪР” 

ЕООД 

Отстъпване правото 

на ползване на 

„Бизнес процесор – 

WEB версия 

счетоводство”, 

инсталиране и 

обучение 

- 

Протокол  

 № 2 от 

17.01.2013 г. 

- 

считано 

от 

25.02.201

3 г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

24/ №45-06-013 

от 25.02.2013 г. 

 

ВСС и „ДИ УЕЪР” 

ЕООД 

Абонаментно 

обслужване, 

техническа 

поддръжка и 

периодична 

актуализация на 

Счетоводна 

програма „Бизнес 

процесор – WEB 

версия 

счетоводство” 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

 № 2 от 

17.01.2013 г. 

442693,20 

лева без 

ДДС 

25.02.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

25/ №45-06-014 

от 28.02.2013 г. 

ВСС и СУ „Св. 

Климент Охридски” 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване 

аудитории № 255, 

272 и 292 

По банков 

път 

Протокол  

 № 2 от 

17.01.2013 г. 

5 640 лева 
23.03.13г. 

30.03.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

26/ №45-04-014 

от 01.03.2013 г. 

ВСС и С. Б. (лични 

данни) 

Подпомагане 

дейността на отдел 

„Атестиране на 

магистрати” към 

дирекция 

Сумата е 

платима на 

две равни 

вноски, след 

приемане на 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

2 100 лева 30.04.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



„СККМСС” при 

АВСС, съгласно 

решение по 

протокол № 9 от 

12.02.2013 г. на 

КПА 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

27/ №45-06-015 

от 01.03.2013 г. 

ВСС и „БГ УАН” 

ЕООД 

Предоставяне на 

услугата 

„Колокиране на 

комуникационно 

оборудване и 

поддръжка на уеб 

сървър” 

По банков 

път, на две 

равни 

вноски  

Протокол  

№ 7 от 

21.02.2013 г. 

5644.80 

лева 
01.03.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

28/ №45-04-015 

от 04.03.2013 г. 

ВСС и П. К. (лични 

данни) 

Подпомагане 

дейността на 

администрацията 

на ВСС във връзка 

с техническата 

подготовка и 

провеждането на 

конкурсите за 

младши 

магистрати 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

710 лева 30.03.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

29/ 

Споразумение 

към 

граждански 

договор  

№45-04-001 от 

05.03.2013 г. 

ВСС и И. Й. – Н. 

(лични данни) 

Преустановяване 

изпълнението на 

услугата по 

гражданския 

договор  

- 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

- 05.03.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

30/ №45-06-017 

от 05.03.2013 г. 

ВСС, Ю. Х. В., И. Г. 

В. и Ю. Г. К. (лични 

данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път  

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

350 Е (на 

месец) 
05.03.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



31/ Анекс №4 

към договор  

№ 45-06-023/09 

от 20.03.2013 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване” АД 

Абонаментна 

поддръжка на 

програмен продукт 

DocFlow, 

инсталиран в 

администрацията 

на ВСС за нуждите 

на деловодната 

дейност 

Еднократно, 

по банков 

път или в 

брой 

Протокол  

№ 9 от 

07.03.2013 г. 

3270 лева 

без ДДС 
19.03.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

32/ №45-04-016 

от 08.04.2013 г. 

ВСС и В.Б.Б. (лични 

данни) 

Превод от и на 

български, 

английски и 

румънски език по 

време на работно 

посещение на 

представители на 

Върховния съвет 

на магистратурата 

на Румъния в 

гр.Велико Търново 

в периода от 07-

10.04.2013 г. 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1000 лева 
07-

10.04.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

33/ №45-06-029 

от 22.04.2013 г. 

ВСС и 

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД 

Предоставяне на 

обществени 

електронни 

съобщителни 

услуги 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 14 от 

11.04.2013 г. 

Съгласно 

ценова 

оферта – 

Приложен

ие № 1 

22.04.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

34/ №45-04-017 

от 08.05.2013 г. 

ВСС и С. Б. (лични 

данни) 

Подпомагане 

дейността на отдел 

„Атестиране на 

магистрати” към 

дирекция 

„СККМСС” в 

АВСС във връзка с 

обявените и 

Сумата е 

платима на 

три равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

2700 лева 31.07.13 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



предстоящи 

конкурси в 

органите на 

съдебната власт 

но - 

приемателен 

протокол. 

35/ №45-06-031 

от 21.05.2013 г. 

ВСС и „Компания за 

луксозни хотели” 

ЕАД – (Хилтън 

София) 

Провеждане на 

мероприятие, наем 

на зали, храни и 

напитки 

По банков 

път, 

съгласно 

договора  

Протокол  

№ 15 от 

18.04.2013 г. 

13325.05 07.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

36/ №45-04-018 

от 21.05.2013 г. 

ВСС и Ц. Ц. (лични 

данни) 

Обобщаване 

съдебната 

практика относно 

спорните въпроси 

при съставянето и 

изпълнението на 

бюджета на 

съдебната власт в 

контекста на 

неговата 

самостоятелност 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1100 лева 30.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

37/ № 45-06-032 

от 30.05.2013 г. 

/анулиран/  

ВСС и „КАРАТ-С” 

АД 

Превоз на пътници 

в София, съгласно 

Приложение № 2 - 

маршрут 

Еднократно, 

в брой или 

по банков 

път 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1200 лева 18.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

38/ №45-06-037 

от 03.06.2013 г. 

и анекс 

ВСС и „КАРАТ-С” 

АД 

Превоз на пътници 

в София 

Еднократно, 

в брой или 

по банков 

път 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1200 лева 22.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

39/ №45-04-020 

от 05.06.2013 г. 

ВСС и В. Б. (лични 

данни) 

Представяне на 

българското 

фолклорно 

наследство пред 

представителите 

на членовете и 

наблюдателите на 

Европейската 

Сумата е 

платима 

еднократно 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г. 

1000 лева 06.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



мрежа на 

съдебните съвети  

40/ №45-06- 038 

от 10.06.2013 г. 

 

 

ВСС и 

КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА”  

Доставка на офис 

принадлежности 

(канцеларски 

материали) за 

нуждите на ВСС и 

неговата 

администрация 

По банков 

път, след 

всяка 

доставка, 

подписан 

приемо –

предавателе

н протокол 

и 

предоставен 

първичен 

счетоводен 

документ 

Протокол  

№ 19 от 

16.05.2013 г.  

Съгласно 

финансово 

предложен

ие – 

Приложен

ие № 2, 

неразделна 

част от 

договора 

10.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

41/ Анекс 

№ 45-06-016/12 

от 11.06.2013 г. 

към договор 

№ 45-06-016 от 

12.06.2013 г. 

ВСС и СТМ 

„Актива 1” ООД 

Обслужване по 

трудова медицина 

По банков 

път 

Протокол  

№ 21 от 

30.05.2013 г. 

1197 лева 12.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

42/ №45-04-021 

от 12.06.2013 г. 

ВСС и „Формула 

ЕМ” ЕООД 

Изготвяне на 

проектно 

предложение по 

проектна идея: 

„Повишаване на 

компетентността и 

професионална 

квалификация на 

съдии, прокурори 

и следователи, 

както и на 

административнит

е ръководители на 

ОСВ чрез обучения 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 22 от 

06.06.2013 г 

2500 лева 

без ДДС 
17.06.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



от ВСС” 

43/ Анекс към 

договор № 45-

06-017/ 2012 от 

24.06.2013 г.  

ВСС и „АРГУС 

ТРАВЕЛ” ЕООД 

Осигуряване на 

самолетни билети 

за превоз на 

пътници и багаж и 

хотелски 

резервации за 

членовете на ВСС, 

магистрати от 

органите на 

съдебната власт, 

съдебни служители 

от АВСС и 

придружаващи ги 

лица при служебни 

пътувания в 

страната и 

чужбина 

Сумата е 

платима по 

банков път 

Протокол  

№ 19 от  

16.05.2013 г. 

 

Съгласно 

Ценово 

предложен

ие – 

Приложен

ие № 1 

  

До 

избора 

на нов 

изпълнит

ел  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

44/ Анекс към 

договор № 45-

06-019/2012 от 

25.06.2013 г.  

ВСС и „ЕВРОГРУП 

– 33” ЕООД 

Абонаментна 

поддръжка на 

непрекъсваемо 

токозахранващо 

устройство /UPS/ 

Сумата е 

платима на 

четири 

равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

приемателен 

протокол 

Протокол  

№ 23 от  

13.06.2013 г. 

900 лева 

без ДДС 

 

10.07.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

45/ №45-06-039 

от 09.07.2013 г. 

ВСС и „Димар 

инженеринг” ЕООД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

следните видове 

Сумата е 

платима на 

дванадесет 

равни 

Протокол  

№ 26 от  

04.07.2013 г. 

10 560 лева 

без ДДС 
10.07.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



инсталации:отопле

ние, вентилация, 

климатизация 

/ОВК/, 

автоматизация на 

ОВК и водопровод 

и канализация 

/ВиК/ 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

приемателен 

протокол 

46/ 

Споразумение 

за 

прекратяване 

на договор  

№ 45-06-027/12 

от 11.07.2013 г. 

ВСС и М. Р. С. – Л. 

(лични данни)   

Наем на недвижим 

имот  
- - - 01.08.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

47/ № 45-06-040 

от 15.07.2013 г. 

ВСС и „Алфа грисин 

инфотех БГ” ООД 

Поддръжка на 

дизелов генератор 

Еднократно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 24 от 

20.06.2013 г. 

288 лв.  

без ДДС 
15.07.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

48/ 

Споразумение 

за 

прекратяване 

на договор  

№ 45-06-095/12 

от 24.07.2013 г. 

ВСС, Т.К. П. и Р. Б. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  
- 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

- - 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

49/ №45-06-041 

от 31.07.2013 г. 

ВСС и И. А. М., чрез 

пълномощника си 

„Чекмейт” ООД 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. 

800 лева 

на месец 
01.08.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

50/ №45-08-001 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и А. М.Т. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



ЗСВ 

51/ №45-08-002 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и А. Б. Т. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София  

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

52/ №45-08-004 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и В. И. А. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

53/ №45-08-005 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и В. М. В. 

(лични данни) -

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

54/ №45-08-006 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и В. Р. К. 

– А. (лични данни) 

младши прокурор в 

РП - Плевен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



55/ №45-08-007 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Г. И.О. 

(лични данни) -

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши  

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

56/ №45-08-008 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и И. П. 

И. (лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

57/ №45-08-010 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Л. А. В. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП – 

Хасково  

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

58/ №45-08-012 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и М. Д. 

К. (лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП – 

Плевен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши  

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

 

59/ №45-08-013 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и М. Д. Т. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



прокурор в РП - 

София 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

дение на 

младши 

прокурор  

60/ №45-08-016 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Н. Н. Т. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

61/ №45-08-017 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Н. С. Н. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

62/ №45-08-018 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и П. И. Х. 

(лични данни) -  

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши  

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

63/ №45-08-020 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Р. Н. Т. 

– И. (лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши  

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

64/ №45-08-022 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и С. С. И. 

(лични данни) -  

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

65/ №45-08-023 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и С. К. К. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

66/ №45-08-024 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и С. Х. Д. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

67/ №45- 08-026 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Х. Б. К. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

прокурор в РП - 

София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор  

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



68/ №45-08-003 

от 27.09.2013 г. 

и анекс 

ВСС, НИП и К. Г. Н. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Варна  

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

69/ №45-08-009 

от 27.09.2013 г. 

и анекс 

ВСС, НИП и Е.Д. А. 

(лични данни) -  

кандидат за младши 

съдия в ОС - Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

70/ №45-08-011 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и А. А. Д. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

71/ №45-08-014 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Б. И. К. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в ОС - 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

72/ №45-08-015 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Б. П. Б. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



73/ №45-08-019 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и В. В. А. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

74/ №45-08-021 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Д. Г. И. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

75/ №45-08-025 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Д. В. П. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

76/ №45-08-027 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Д. Р. Б.  

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

77/ №45-08-028 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Е. Д. М.  

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



78/ №45-08-029 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Е. Н. Д. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

79/ №45-08-030 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и И. А. А. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

80/ №45-08-031 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и К. Я. Т. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

81/ №45-08-032 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Л. И. К. 

(лични данни) -

кандидат за младши 

съдия в ОС - 

Хасково 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

82/ №45-08-033 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Л. Л. 

М. (лични данни) -

кандидат за младши 

съдия в ОС - 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



83/ №45-08-034 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и М. Г. 

М. – С. (лични 

данни)  - кандидат за 

младши съдия в 

СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

84/ №45-08-035 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и М. М. 

З. (лични данни) -   

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

85/ №45-08- 036 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и М. П. 

И. (лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

86/ №45-08-037 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Н. В. 

М. (лични данни)  - 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

87/ №45-08-038 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и П. А. Х. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



88/ №45-08-039 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Р. П. Г. 

(лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

89/ №45-08-040 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Т. П. Ц. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

90/ №45-08-041 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Ф. И. 

С. (лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

91/ №45-08-042 

от 27.09.2013 г. 

ВСС, НИП и Я.Д. А. 

(лични данни) - 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

92/ №45-06-046 

от 14.10.2013 г. 

ВСС и „БОЛКАН 

БРИТИШ 

СОУШЪЛ 

СЪРВЕЙС” АД 

Техническа помощ 

за провеждане, 

анализи и 

обработка на 

данни от 

емпирично 

изследване на 

Сумата е 

платима на 

три вноски, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 33 от 

31.07.2013 г. 

19 860 лева 

без ДДС 

14.06.14 

г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



натовареността на 

съдиите в 

България 

93/ №45-08-043 

от 15.10.2013 г. 

ВСС, НИП и Т. П. 

Ш. (лични данни) – 

кандидат за младши 

съдия в ОС - Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия , по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

19.09.2013 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

23.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

94/ №45-06-050 

от 16.10.2013 г. 

ВСС и 

„АСАНСЬОРНИ 

МОНТАЖИ” АД 

Абонаментно 

поддържане и 

ремонт на 

асансьорите, 

монтирани в 

сградата на ВСС 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. 

1980 лева 

без ДДС 
16.10.14г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

95/ Анекс № 1 

№45-06-026/12 

от 15.10.2013 г. 

ВСС и „Пропърти – 

2007” ЕООД 

 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. и 

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. 

8400 лева 18.10.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

96/ №45-06-051 

от 17.10.2013 г. 

ВСС и СУ „Св. 

Климент Охридски”  

Временно  и 

възмездно 

ползване 

аудитория № 292 – 

Ректорат за 

провеждане на 

писмен изпит  

Еднократно, 

по банков 

път или в 

брой  

Протокол  

№ 34 от 

12.09.2013 г. 

720 лева 19.10.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

97/ №45-06-052 

от 17.10.2013 г. 

ВСС и СУ „Св. 

Климент Охридски” 

Временно  и 

възмездно 

ползване 

аудитория № 272 – 

Ректорат за 

провеждане на 

Еднократно, 

по банков 

път или в 

брой 

Протокол  

№ 34 от 

12.09.2013 г. 

1800 лева 26.10.13г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



писмен изпит 

98/ Анекс № 1 

№45-06-028 от 

23.10.2013 г. 

ВСС и „ХОТЕЛ 

РИЛА”АД 

 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на стая  

№ 702, в хотел 

„Рила” 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. и 

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. 

8280 лева 24.10.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

99/ №45-04-030 

от 08.11.2013 г. 

ВСС и С. А. (лични 

данни)  – външен 

експерт 

Изготвяне на 

функционален 

анализ 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 42 от 

31.10.2013 г. 

3000 лева 08.01.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

100/ Анекс № 1 

№45-06-097/12 

от 12.11.2013 г. 

ВСС и Н. А. – Г. 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. и 

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. 

9600 лева 12.11.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

101/ №45-06-053 

от 13.11.2013 г. 

ВСС и 

„ИНТЕРСОТ” ООД 

Извършване на 

мониторинг, 

абонаментно 

обслужване и 

техническо 

поддържане на 

СОТ – система, 

състояща се от 

сигнално-

охранителна 

Сумата е 

платима на 

четири 

равни 

вноски, след 

представяне 

на фактура 

и 

двустранно 

подписан 

Протокол  

№ 42 от 

31.10.2013 г. 

600 лева 

без ДДС 
13.11.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



техника на обект 

регистратура за 

класифицирана 

информация в 

сградата на ВСС 

протокол. 

102/ Анекс № 1 

№45-06-101/12 

от 06.12.2013 г. 

ВСС и Л. К. Г. – П. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. и 

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. 

 

9600 лв. 14.12.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

103/ №45-06-054 

от 13.12.2013 г. 

ВСС и 

Военномедицинска 

академия МБАЛ - 

София  

Извършване на 

профилактични 

прегледи 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 41 от 

22.10.2013 г., 

т.43 

14332 лв. 13.06.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

104/ №45-06-055 

от 14.12.2013 г. 

ВСС и „Български 

пощи” ЕАД 

Предоставяне на 

пощенски услуги 

Сумата е 

платима по 

банков път с 

платежно 

нареждане 

Протокол  

№ 48 от 

05.12.2013 г. 

Съгласно 

действащи

те Цени на 

услуги, 

предоставя

ни от 

„Българск

и пощи” 

ЕАД 

30.12.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал 

105/ №45-06-063 

от 30.12.2013 г. 

ВСС и „Авитек БГ” 

ЕООД 

Абонаментно 

обслужване на 

системата за 

видеонаблюдение, 

контрол на достъп 

и СОТ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 48 от  

05.12.2013 г. 

2 880 лева 

без ДДС 
03.01.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В този регистър не са включени договорите, сключени по Оперативна програма 

„Административен капацитет”.  
 



 

ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА” 
 

 

 

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 

 
Рег. № / Дата на 

сключване на 

договора 

  

Страни по договора 
Предмет  на       

договора 

Изпълнение 

на договора 

(начин, 

срокове) 

Решение на 

ВСС 
Цена 

Краен 

срок 

Съхранение 

(копие/оригинал) 

отдел, служител 

1/ 

Допълнително 

споразумение 

към договор 

№ 45-04-030/ 

2013 от 

15.01.2014 г. 

ВСС и С. А. (лични 

данни)  – външен 

експерт 

Изготвяне на 

функционален 

анализ 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 1 от 

09.01.2014 г. 

3000 лева 09.02.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

2/ Искане 

№ 97-00-049 от 

23.01.2013 г. 

към договор 

№ 45-06-003 от 

20.01.2011 г. 

 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване” АД 

Услуги по 

издаване и 

управление на 

удостоверение за 

усъвършенстван 

електронен подпис 

(УУсЕП) 

Съгласно 

договор 

Протокол  

№ 3 от 

23.01.2014 г. 

206,57 с 

ДДС 
20.01.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

3/ № 45-06-009 

от 07.02.2006 г. 

/автоматично 

подновяване/ 

ВСС и „ТЕКО” АД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

телефонна 

централа тип 

Ежемесечно,  

по банков 

път 

 

- 
1612.80 

лева 
03.02.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



HiPath 3750 

4/ №45-06-013 

от 03.02.2014 г. 

 

ВСС и „ЮНАЙТЕД 

ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ” 

ЕООД 

Осигуряване на 

самолетни билети 

за превоз на 

пътници и багаж в 

чужбина, 

медицински 

застраховки и при 

необходимост 

хотелски 

резервации и 

наземен транспорт 

в чужбина за 

членове на ВСС, 

магистрати от 

органите на 

съдебната власт, 

съдебни 

служители, както и 

придружаващи ги 

лица при 

служебните 

пътувания, за 

нуждите на ВСС 

По банков 

път 

Съгласно 

договор  

Протокол  

№ 19 от 

16.05.2013 г., 

т.14.2 и  

 

Протокол  

№ 26 от 

04.07.2013 г., 

т.11 

- 03.02.18г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

5/ №45-06-014 

от 04.02.2014 г. 
ВСС и „Протех” АД 

Абонаментна 

поддръжка на 

пожароизвестител

ната система, 

изградена в 

сградата на ВСС 

Ежемесечно, 

по банков 

път и след 

представяне 

на 

двустранно 

подписан 

протокол за 

абонаментно 

обслужване  

Протокол  

№ 2 от 

16.01.2014 г., 

т.41 

5 040 лева 

без ДДС 
13.02.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



6/ №45-06-015 

от 05.02.2014 г. 

ВСС и „СИЕНСИС” 

АД 

Осигуряване на 

компютърна 

антивирусна 

защита за 8000 

работни места чрез 

доставка на 8000 

едногодишни 

лизенза на 

антивирусен 

програмен продукт 

Еднократно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 5 от 

30.01.2014 г., 

т.66 

 05.02.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

7/ №45-04-001 

от 10.02.2014 г. 

ВСС и Л. С. З. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

стенографски 

протокол, съгласно 

изискванията на 

чл.192, ал.3 от ЗСВ 

от насроченото 

събеседване с 

кандидатите в 

конкурса за 

повишаване в 

длъжност и 

преместване на 

длъжността 

„прокурор” в 

апелативните 

прокуратури 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г.  

и протокол  

№ 27 от 

11.07.2013 г. 

 

900 лева 21.03.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

8/ №45-06-017 

от 19.02.2014 г. 

ВСС и ЗАД „ОЗК- 

Застраховане” АД 

Застраховка 

„Пълно 

Автокаско” и 

застраховка 

„Гражданска 

отговорност”  

По банков 

път с 

платежно 

нареждане в 

7 /седем/ - 

дневен срок 

Протокол  

№ 3 от 

23.01.2014 г. 

17 954.14 

лева 
19.02.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

9/ №45-06-019 

от 04.03.2014 г. 

ВСС и „БГ УАН” 

ЕООД 

Предоставяне на 

услугата 

„Колокиране на 

Ежемесечно, 

по банков 

път, след 

Протокол  

№ 8 от 

20.02.14 г. 

4 704 лв. 

без ДДС 
04.03.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



комуникационно 

оборудване и 

поддръжка на уеб 

сървър” 

подписване 

на приемо-

предавателе

н протокол  

10/ Анекс № 1 

№ 45-06-

017/13/05.03.14г.

към договор 

№ 45-06-017 от 

05.03.2013 г. 

ВСС, Ю. Х. В., И. Г. 

В. и Ю. Г. К. (лични 

данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път  

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. и 

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. 

350 Е (на 

месец) 
05.03.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

11/ №45-06-020 

от 10.03.2014 г. 

ВСС и „АЙ ПИ 

СЕК” ЕООД 

Хостинг, 

техническо 

осигуряване, 

поддръжка и 

осигуряване на 

Интернет 

свързаност 

Сумата е 

платима на 

четири 

равни 

вноски, след 

подписване 

на 

констативен 

протокол 

Протокол  

№ 8 от 

20.02.2014 г. 

12 500 лева 

без ДДС 
10.03.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

12/ №45-06-021 

от 10.03.2014 г. 
ВСС и „Абати” АД 

Поддръжка на 

информационната 

система за 

мониторинг  и 

контрол на 

дейността на 

вещите лица 

Ежемесечно, 

по банков 

път, след 

подписване 

на 

констативен 

протокол  

Протокол  

№ 8 от 

20.02.2014 г. 

7 990 лева 

без ДДС 
10.03.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

13/ №45-00-022 

от 10.03.2014 г. 
ВСС и „Абати” АД 

Поддръжка на 

централен уеб 

базиран интерфейс 

за публикуване на 

съдебните актове 

Ежемесечно, 

по банков 

път, след 

подписване 

на 

констативен 

протокол  

 

Протокол  

№ 8 от 

20.02.2014 г. 

12 000 лева 

без ДДС 
10.03.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



14/ Анекс № 5 с 

№ 45-06-023/09 

от 25.03.2014 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване” АД 

Абонаментна 

поддръжка на 

програмен продукт 

DocFlow, 

инсталиран в 

администрацията 

на ВСС за нуждите 

на деловодната 

дейност 

Ежемесечно, 

по банков 

път, след 

подписване 

на 

констативен 

протокол  

 

Протокол  

№ 12 от 

13.03.2014 г. 

3270 лева 

без ДДС 
20.03.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

15/ №45-04-003 

от 26.03.2014 г. 

ВСС и С. С.Г. 

(лични данни) 

Изготвяне на Акт 

за унищожаване на 

архивни 

документи 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г.  

и протокол  

№ 27 от 

11.07.2013 г. 

на ВСС  

 

Протокол  

№12/20.02.14г. 

на КСА, 

протокол 

№9/19.02.14 г. 

и 

№12/12.03.14г. 

на КБФ 

до 2000 

лева 
20.05.14г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

16/ №45-04-004 

от 26.03.2014 г. 

ВСС и А. В. (лични 

данни) 

Изготвяне на 

доклад, 

мотивировка и  

икономическа 

обосновка, които 

да се включат като 

мотиви в проекта 

на ПМС за 

извършване на 

корекции по 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г., 

протокол  

№ 27 от 

11.07.2013 г. и 

протокол  

№ 12 от 

13.03.2014 г. 

на ВСС  

2 000 лева 31.03.14г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



бюджета на 

съдебната власт 

протокол.  

Протокол  

№ 19 от 

26.03.2014 г. 

на КСА и 

протокол  

№ 14 от 

26.03.2014г. на 

КБФ 

 

17/ №45-06-026 

от 28.03.2014  
ВСС и УАСГ 

Предоставяне под 

наем за възмездно 

и временно 

ползване на зали 

за провеждане на 

изпитите за 

младши съдии и 

младши прокурори 

Сумата е 

платима на 

2 /две/ 

вноски, по 

банков път 

Протокол  

№ 14 от 

27.03.2014 г. 

13 520 лева 

без ДДС 

05.04.14г. 

 

12.04.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

18/ №45-06-027 

от 02.04.2014 г. 

 

ВСС и Адвокатско 

дружество „Попов и 

партньори” 

Изработване на 

пълни 

документации за 

участие в 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки по реда на 

ЗОП 

По банков 

път, след 

изготвяне 

на всяка 

една 

документац

ия и 

подписване 

на 

предавателн

о-

приемателен 

протокол 

Протокол  

№ 14 от 

27.03.2014 г. 

8 300 лева 

без ДДС 

До 

приключ

ване на 

процедур

ите за 

избор на 

изпълнит

ел по 

поръчки

те 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

19/ Анекс  

№ 45-06-029/13 

от 15.04.2014 г.   

към договор  

ВСС и 

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД 

Предоставяне на 

обществени 

електронни 

съобщителни 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 13 от 

20.03.2014 г. 

Съгласно 

ценова 

оферта – 

Приложен

до 

сключва

не на 

договор с 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



№ 45-06-029 от 

22.04.2014 г. 

услуги ие № 1 избран с 

решение 

на ВСС 

изпълнит

ел, след 

проведен

а 

процедур

а по ЗОП 

или до 

20 000лв. 

20/ №45-06-030 

от 17.04.2014 г.; 

Анекс №45-06-

030/25.02.2016г. 

за 

прекратяване 

на договора, 

считано от 

24.02.2016г. 

ВСС и „Диалог 

плюс” ООД 

Извършване на 

писмени и устни 

преводи 

По банков 

път, след 

завършване 

на всяко 

мероприяти

е, 

представяне 

на фактура 

и подписани 

двустранни 

протоколи 

за приемане 

на 

извършенат

а работа 

Протокол  

№ 15 от 

03.04.2014 г.,  

д.т. 20 

Съгласно 

ценово 

предложен

ие 

17.04.16г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

21/ №45-06-033 

от 09.06.2014 г. 

ВСС и СТМ 

„Актива -1” ООД 

Обслужване по 

трудова медицина 

на членовете на 

ВСС, АВСС и 

дирекция 

„Вътрешен одит” 

във ВСС 

По банков 

път 

Протокол  

№ 22 от 

29.05.2014 г. 

 

Съгласно 

приложен 

списък на 

Възложите

ля за 

работещит

е в 

организац

ията му 

13.06.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



лица към 

момента 

на 

сключване 

на 

договора, 

който 

подлежи 

на 

актуализа

ция  

 

1150.80 

лева с ДДС 

22/ Анекс № 2 

към договор             

№ 45-06-019/12 

от 09.07.2014 г. 

ВСС и „ЕВРОГРУП-

33” ЕООД 

Абонаментна 

поддръжка на 

непрекъсваемо 

токозахранващо 

устройство /UPS/ 

Сумата е 

платима на 

четири 

равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

приемателен 

протокол 

Протокол  

№ 21 от  

22.05.2014 г. 

900 лева 

без ДДС 
11.07.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

23/ № 45-06-038 

от 09.07.2014 г. 

ВСС и „Алфа грисин 

инфотех БГ” ООД 

Поддръжка на 

дизелов генератор 

Сумата е 

платима на 

две равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

Протокол  

№ 21 от 

22.05.2014 г. 

288 лв.  

без ДДС 
16.07.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



приемателен 

протокол, по 

банков път 

24/ № 45-06-039 

от 09.07.2014 г. 

ВСС и „Димар 

инженеринг” ЕООД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

следните видове 

инсталации:отопле

ние, вентилация, 

климатизация 

/ОВК/, 

автоматизация на 

ОВК  

Сумата е 

платима на 

дванадесет 

равни 

вноски, след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но-

приемателен 

протокол 

Протокол  

№ 23 от  

05.06.2014 г. 

10 560 лева 

без ДДС 
11.07.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

25/ №45-06-040 

от 17.07.2014 г. 

 

 

ВСС и „БТК” ЕАД 

Предоставяне на 

обществени 

електронни 

съобщителни 

услуги чрез 

обществени 

мобилни наземни 

мрежи по 

стандарти GSM 

(глобална система 

за мобилни 

комуникации) и 

UMTS 

(универсална 

мобилна 

телекомуникацион

на система) за 

нуждите на 

Висшия съдебен 

Ежемесечно, 

след 

представяне 

на 

оригинална 

фактура  

Протокол  

№ 27 от  

25.06.2014 г. 

до 66 000 

лв. без 

ДДС 

17.07.16 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



съвет и неговата 

администрация 

26/ №45-04-015 

от 23.07.2014 г. 

ВСС и Л. С. З. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол-

стенограма, 

съгласно 

изискванията на 

чл.192, ал.3 от ЗСВ 

от насроченото 

събеседване с 

кандидатите в 

конкурса за 

повишаване в 

длъжност и 

преместване на 

длъжността 

„прокурор” в 

окръжните 

прокуратури 

Сумата е 

платима 

еднократно, 

след 

приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - 

приемателен 

протокол. 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г.  

и протокол  

№ 27 от 

11.07.2013 г. 

 

700 лева 15.08.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

27/ Анекс 

№45-06-041 от 

25.07.2014 г. 

към договор 

№ 45-06-041 от 

31.07.2013 г. 

 

ВСС и И. А. М. 

(лични данни), чрез 

пълномощника си 

„Чекмейт” ООД 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. и 

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. 

800 лева 

на месец 
01.08.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

28/ Анекс 

№45-06-046 от 

31.07.2014 г. 

към договор № 

45-06-

046/14.10.2013 г. 

ВСС и „БОЛКАН 

БРИТИШ 

СОУШЪЛ 

СЪРВЕЙС” АД 

Техническа помощ 

за провеждане, 

анализи и 

обработка на 

данни от 

емпирично 

изследване на 

натовареността на 

съдиите в 

Сумата е 

платима на 

три вноски, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 36 от 

30.07.2014 г. 

- 31.03.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



България 

29/ № 45-04-016 

от 07.08.2014 г. 

ВСС и Е. Б. (лични 

данни) 

Подпомагане 

работата на 

дирекция 

„Публична 

комуникация” в 

АВСС относно 

медийното 

отразяване 

работата на 

Висшия съдебен 

съвет във връзка с 

провеждането на 

процедура за избор 

на 

административен 

ръководител – 

председател на 

Върховния 

касационен съд 

Сумата е 

платима на 

две равни 

вноски, 

както 

следва: 

- първа 

вноска – 

след 

изготвяне, 

предоставян

е и 

приемане на 

План за 

действие по 

предмета на 

договора; 

- втора 

вноска – 

след 

окончателно 

приемане на 

извършенат

а работа по 

договора. 

По банков 

път 

Протокол  

№ 24 от 

18.06.2008 г.  

и протокол  

№ 27 от 

11.07.2013 г. 

5 600 лева 30.09.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

30/ Анекс 

№ 45-06-050 от 

22.08.2014 г. 

към договор           

№ 45-06-050 от 

16.10.2013 г. 

ВСС и 

„АСАНСЬОРНИ 

МОНТАЖИ” АД 

Абонаментно 

поддържане и 

ремонт на 

асансьорите, 

монтирани в 

сградата на ВСС 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 35 от 

24.07.2014 г. 

на ВСС и 

протокол             

№ 37 от 

1980 лева 

без ДДС 
17.10.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



 20.08.2014 г. 

31/ №45-06-049 

от 28.08.2014 г. 

 

 

ВСС и „РОЕЛ-98” 

ООД 

Доставка на 

канцеларски 

материали за 

нуждите на ВСС по 

изпълнение на 

дейността му 

съгласно ЗСВ, 

както и във връзка 

с реализацията на 

проекти, 

изпълнявани от 

ВСС 

Ежемесечно, 

по банков 

път, след 

представяне 

на приемо-

предавателе

н протокол 

Протокол  

№ 34 от 

23.07.2014 г. 

Съгласно 

ценово 

предложен

ие 

34 421.12 

лева без 

ДДС 

28.08.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

32/ №45-06-050 

от 24.09.2014 г. 

 

ВСС и „ДМВ” 

ЕООД 

Доставка на 

дизелово гориво за 

отопление за 

отоплителен сезон 

2014/2015 г. 

По банков 

път, след 

всяка 

конкретна 

доставка 

Протокол  

№ 22 от 

29.05.2014 г. 

Съгласно 

ценово 

предложен

ие 

24.09.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

33/ №45-06-051 

от 29.09.2014 г. 
ВСС и УАСГ 

Наем на зали за 

провеждане на 

писмени изпити по 

конкурси за 

първаночално 

назначаване за 

заемане на 

свободните 

длъжности 

„съдия” в ОС и 

„прокурор” в ОП 

По банков 

път – на две 

вноски 

Протокол  

№ 21 от 

22.05.2014 г. 

6 800 лева 

без ДДС 
25.10.14г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

Договори за първоначално обучение на кандидати за младши прокурори – випуск 2015 (по азбучен ред) 

34/ №45-08-001 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и А. З. Н. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, 

по банков 

Протокол  

№ 40 от 

70 % от 

основното 
23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 



обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

път 18.09.2014 г. възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

(оригинал) 

35/ №45-08-002 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и А. Н. А. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

36/ №45-08-003 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Б. Й. Л. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

37/ №45-08-004 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Б. И. Е. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

38/ №45-08-006 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и В. И. 

М. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

прокурор 

39/ №45-08-008 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и В. П. Р. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

40/ №45-08-010 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Д. С. И. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

41/ №45-08-013 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Е. Т. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

42/ №45-08-015 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Е. Р. З. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



43/ №45-08-018 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Ж. С. 

В. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

44/ №45-08-019 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Ж. Ц. 

С. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

45/ №45-08-021 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и И. Р. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

46/ №45-08-031 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и И. С. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

47/ №45-08-032 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и И. Б. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

дение на 

младши 

прокурор 

48/ №45-08-035 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и И. Д. И. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

49/ №45-08-011 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и К. Е. А. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

50/ №45-08-016 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и М. В. 

К. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

51/ №45-08-017 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и М. С. 

А. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

52/ №45-08-022 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Н. К. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

53/ №45-08-020 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и П. Н. 

П. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

54/ №45-08-027 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и П. Т. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

55/ №45-08-033 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. А. Б. 

(лични данни)  

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



56/ №45-08-036 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. Т. Е. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

57/ №45-08-038 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. С. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

58/ №45-08-040 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. Г. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

59/ №45-08-042 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. Е. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

60/ №45-08-047 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. Н. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

дение на 

младши 

прокурор 

61/ №45-08-048 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Т. И. Н. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

62/ №45-08-049 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Ц. И. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

63/ №45-08-040 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. Г. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

64/ №45-08-050 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Я. Н. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Договори за първоначално обучение на кандидати за младши съдии  – випуск 2015 (по азбучен ред) 

65/ №45-08-005 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и А. Д. Я. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

66/ №45-08-007 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Б. Х. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

67/ №45-08-009 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и В. Р. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

68/ №45-08-051 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и В. И. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

69/ №45-08-012 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Г. М. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, 

по банков 

Протокол  

№ 40 от 

70 % от 

основното 
23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 



обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

път 18.09.2014 г. възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

(оригинал) 

70/ №45-08-014 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Д. Г. И. 

– Т. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

71/ №45-08-023 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Д. И. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

72/ №45-08-024 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и К. К. Ф. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

73/ №45-08-025 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и К. Х. Х. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

74/ №45-08-026 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и К. Н. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, 

по банков 

Протокол  

№ 40 от 

70 % от 

основното 
23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 



обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

път 18.09.2014 г. възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

(оригинал) 

75/ №45-08-028 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и К. С. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

76/ №45-08-029 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и К. А. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

77/ №45-08-030 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и М. Ю. 

Г. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

78/ №45-08-034 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и М. С. 

К. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

79/ №45-08-037 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и М. Т. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, 

по банков 

Протокол  

№ 40 от 

70 % от 

основното 
23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 



обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

път 18.09.2014 г. възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

(оригинал) 

80/ №45-08-039 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Н. Н. Ч. 

(лични данни)  

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

81/ №45-08-041 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Н. М. 

К. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

82/ №45-08-043 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. М. 

Ш. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

83/ №45-08-044 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. А. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

84/ №45-08-045 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и С. Б. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, 

по банков 

Протокол  

№ 40 от 

70 % от 

основното 
23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 



обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

път 18.09.2014 г. възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

(оригинал) 

85/ №45-08-046 

от 29.09.2014 г. 

ВСС, НИП и Я. М. 

Ф. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 40 от 

18.09.2014 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

23.06.15г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

86/ №45-06-053 

от 16.10.2014 г. 

ВСС и „Център за 

градска мобилност” 

ЕАД  

Предоставяне за 

временно и 

безвъзмездно 

ползване на 3 броя 

паркоместа 

По банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

09.10.2014 г. 

450.86 лева 

Без 

ограниче

ние в 

срока 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

87/ Анекс № 2 

към договор 

№45-06-026/12г 

от 17.10.2014 г. 

ВСС и „Пропърти – 

2007” ЕООД 

 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот  

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г. и 

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. и 

протокол  

№ 45 от 

17.10.2014 г. 

8400 лева 19.10.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал на 

договора  и 

копия на 

приложенията) 

88/ №45-06-054 

от 21.10.2014 г. 

 

 

ВСС и „Одит 

адвайзерс” ООД 

Осигуряване на 

обучения в 

рамките на 

Годишен план за 

обучение на 

служителите от 

АВСС и обучения 

по кризисен 

ПИАР, съгласно 

По банков 

път, 

съгласно 

ценово 

предложени

е 

Протокол  

№ 22 от 

29.05.2014 г. 

5 100 без 

ДДС 
21.10.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



План за действие 

на 

Комуникационнат

а политика на 

ВСС, както и 

професионални 

обучения на 

вътрешните 

одитори на ВСС 

89/ Анекс № 2 

към договор 

№45-06-028/12г 

от 24.10.2014 г. 

– прекратен, 

считано от 

26.11.2014г. 

ВСС и „ХОТЕЛ 

РИЛА”АД 

 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на стая  

№ 702, в хотел 

„Рила” 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г.,  

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. и 

протокол  

№ 45 от 

15.10.2014 г. 

9 600 лева 25.10.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

90/ №45-06-057 

от 28.10.2014 г. 

ВСС и „ВЕЕМ 

КОНСУЛТ” ЕАД 

Предоставяне на 

право на ползване, 

внедряване и 

техническо 

обслужване на 

софтуерен продукт 

„ПроЗОП” – пакет 

„Стандарт” 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 42 от 

01.10.2014 г. 

5 833.10 

лева без 

ДДС 

28.10.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

91/ №45-06-055 

от 28.10.2014 г. 
ВСС и УАСГ 

Предоставяне под 

наем за възмездно 

и временно 

ползване на зали 

за провеждане на 

писмени изпита 

По банков  

път – на две 

вноски 

Протокол  

№ 39 от 

10.09.2014 г. 

4 300 лева 

без ДДС 

08.11.14г. 

15.11.14г.  

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

92/ Анекс № 2 

към договор 

№ 45-06-097/12 

ВСС и Н. А. – Г. 

(лични данни) 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

Протокол  

№ 44 от 

18.10.2012 г., 

9600 лева 13.11.15г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



от 03.11.2014 г. ползване на 

недвижим имот 

протокол  

№ 39 от 

10.10.2013 г. и 

протокол  

№ 45 от 

15.10.2014 г. 

93/ №45-06-061 

от 05.11.2014 г. 

ВСС и 

„ИНТЕРСОТ” ООД 

Извършване на 

мониторинг, 

абонаментно 

обслужване и 

техническо 

поддържане на 

СОТ – система, 

състояща се от 

сигнално-

охранителна 

техника на обект 

регистратура за 

класифицирана 

информация в 

сградата на ВСС 

Сумата е 

платима на 

осем равни 

вноски, след 

представяне 

на фактура 

и 

двустранно 

подписан 

протокол. 

Протокол  

№ 48 от 

30.10.2014 г. 

1200 лева 

без ДДС 
14.11.16г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

94/ Анекс№45-

06-063 от 

11.12.2014г. към 

договор 

№45-06-

063/30.12.2013г. 

ВСС и „Авитек БГ” 

ЕООД 

Следгаранционно 

абонаментно 

обслужване на 

системата за 

видеонаблюдение, 

контрол на достъп 

и СОТ на 

територията на 

сградата на ВСС 

Сумата е 

платима на 

24 равни 

вноски в 

срок от 10 

работни дни 

след 

представяне 

на фактура 

и 

двустранно 

подписан 

протокол 

Протокол 

№54 от 

20.11.2014г. 

5760 лв. 

без ДДС 
04.01.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



95/ Решение на 

Комисия 

„Бюджет и 

финанси” по 

протокол 

№56/10.12.2014г 

ВСС и „БТК” АД 

/VIVACOM/ 

Осигуряване на 

Интернет в залата 

на журналистите 

Ежемесечно, 

по банков 

път 

- 

До 20 000 

лв. без 

ДДС 

1 година 

до 

19.12.15г.  

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

96/ Анекс №2 

№45-06-101 от 

15.12.2014г. към 

договор 

№45-06-101 от 

14.12.2012г. – 

прекратен 

считано от 

01.08.2015г. 

ВСС и Л. К. Г.-П. 

(лични данни) 

 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот 

Ежемесечно 

до 15-то 

число на 

текущия 

месец 

Протокол 

№45 от 

15.10.2014г. 

9600 лв. 

1 година 

до 

15.12.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

97/ №45-06-069 

от 23.12.2014г. 

ВСС и 

„Микрокомплекс 

Интернешънъл” 

ООД 

Абонаментно 

поддържане на 

програмен продукт 

ALADIN за 

нуждите на ВСС  

Ежемесечно 

до 15-то 

число на 

текущия 

месец 

Протокол 

№55 от 

27.11.2014г. 

4 080 лв. 

без ДДС 

2 години 

до 

02.01.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

98/ №45-06-073 

от 29.12.2014г., 

анексиран 

(Анекс №1 от 

26.01.2015г.) – 

развален на 

10.08.2015г. 

ВСС и „Декстро 

Груп” ООД 

Разработване на 

централизирана 

информационна 

система за 

случайно 

разпределение на 

делата, 

инсталирана на 

сървър на ВСС и 

отговаряща на 

изискванията за 

функционалност и 

сигурност, 

одобрени с 

решение на ВСС 

Еднократно 

до 20 

работни дни 

след  

двустранно 

подписан 

протокол за 

приемане на 

работата и 

проведени 

успешно 

тестове за 

съответстви

е и 

представяне 

Протокол 

№62/18.12.201

4г.; Протокол 

№3/22.01.2015

г. (Анекс); 

Протокол 

№40/15.07.201

5г. 

(разваляне) 

16 000 лв. 

без ДДС 

3 

седмици 

от 

сключва

не на 

договор; 

срокът е 

удължен 

с 1 

седмица 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



по протокол 

№62/18.12.2014г. 

на фактура 

99/ №45-06-072/ 

29.12.2014г., 

анексиран 

(Анекс №1 от 

26.01.2015г.) 

ВСС и „Смарт 

Системс 2010” 

ЕООД 

Разширяване и 

адаптация на 

функционалността 

на модула за 

разпределение на 

дела в 

Автоматизирана 

система за 

управление на 

делата (АСУД), 

разработена и 

одобрена от ВСС 

по проект на 

Американската 

агенция за 

международно 

развитие (ААМР), 

с цел неговата 

централизация, 

отговаряща на 

изискванията за 

функционалност и 

сигурност към 

системите за 

разпределение на 

съдебни дела, 

одобрение с 

решение на ВСС  

по протокол 

№62/18/12/2014г. 

Еднократно 

до 20 

работни дни 

след  

двустранно 

подписан 

протокол за 

приемане на 

работата и 

проведени 

успешно 

тестове за 

съответстви

е и 

представяне 

на фактура 

Протокол 

№62/18.12.201

4г.; 

Протокол 

№3/22.01.2015

г. 

8 000 лв. 

без ДДС 

4 

седмици 

от 

сключва

не на 

договор; 

срокът е 

удължен 

с 5 

работни 

дни 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

100/ №45-06-001 

от 05.01.2015г. 

ВСС и „Български 

пощи” ЕАД 

Предоставяне на 

пощенски услуги 

за нуждите на ВСС 

До 3 

работни дни 

след 

Протокол 

№57/04.12.201

4г. 

До 19 999 

лв. без 

ДДС 

1 година 

до 

30.12.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



представяне 

на фактура 

въз основа 

на 

количествен

о-

стойностни 

сметки за 

извършенит

е през 

месеца 

услуги 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В този регистър не са включени договорите, сключени по Оперативна програма 

„Административен капацитет” и по Норвежки финансов механизъм.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА” 
 

 

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 
 

 

Рег. № / Дата на 

сключване на 

договора 

 

Страни по договора 
Предмет на 

договора 

Изпълнение на 

договора (начин, 

срокове) 

Решение на ВСС Цена Срок 

 

Съхранение 

(копие/оригина

л) 

отдел, служител 

1/ №45-06-002 

от 13.01.2015г. 

ВСС и “КРЕАТИВ 

КОНСУЛТ И КО” 

ООД 

 

 

Изработване на 

рекламни 

материали за 

нуждите на ВСС 

До 15 календарни 

дни след 

представяне на 

приемо-

предавателен 

протокол и 

фактура от 

Изпълнителя 

№45/15.10.2014г. 
8 340 лв. 

без ДДС 

10 

календар

ни дни от 

сключва

не на 

договора/ 

до 

23.01.201

5г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

2/ Искания за 

подновяване 

№ 96-00-035 от 

19.01.2015 г. 

към договор 

№ 45-06-003 от 

20.01.2011 г. 

 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване” АД 

Услуги по издаване 

и управление на 

удостоверение за 

усъвършенстван 

електронен подпис 

(УУсЕП) 

Съгласно 

договор 
№2/15.01.2014г. 

172,14 лв. 

без ДДС 
20.01.16г. - 

3/ № 45-06-003 

от 20.01.2015 г. 

ВСС и „Инфо – 

АДЛ” ЕООД 

 

Пълно сервизно 

обслужване на 6 

броя 

многофункционал

ни машини 

XEROX, модели 

Ежемесечно в 

срок до 10 

работни дни след 

представен 

протокол за 

произведени 

копия/отпечатъц

№54/20.11.2014г. 

По 

единични 

цени 

съгласно 

договора 

24 месеца 

или до 

достиган

е на 

прага по 

чл. 14, 

ал. 4, т. 2 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



WC 5645, C 55, WC 

Pro 265, WC 4595 и 

2 броя WC 5865 

и за черно-бяла 

машина 

от ЗОП 

4/ Анекс №45-

06-027/2014 от 

14.01.2015г. към 

договор №45-

06-

027/02.04.2014г. 

ВСС и Адвокатско 

дружество „Попов и 

партньори” 

 

Изработване на 

пълен комплект 

документация за 

участие в открита 

процедура за 

възлагане на 

обществена 

поръчка по реда на 

чл. 14, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП с предмет: 

„Изграждане и 

внедряване на 

централизирана 

система за 

разпределение на 

преписките и 

делата на случаен 

принцип със 

ситуиран във ВСС 

сървър” 

До 10 работни 

дни след 

представяне на 

фактура и 

двустранен 

приемо-

предавателен 

протокол за 

приемане на 

изпълнението 

№1/08.01.2015г. 
1000 лв. без 

ДДС 

До 

приключ

ване на 

процедур

ата за 

избор на 

изпълнит

ел на 

поръчкат

а 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

5/ №45-06-004 

от 28.01.2015г. 

ВСС и „СИЕНСИС” 

АД 

Осигуряване на 

компютърна 

антивирусна 

защита за 8 000 

работни места чрез 

доставка на 8000 

едногодишни 

лиценза на 

антивирусен 

програмен продукт 

До 20 работни 

дни след 

предоставяне на 

фактура 

№1/08.01.2015г. 
18400 лв. 

без ДДС 

06.02.201

6г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



ESET Endpoint 

Antivirus 

6/ №45-06-007 

от 04.02.2015г. 
ВСС и „ТЕКО” АД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

телефонна 

централа тип 

HiPath 3750, 

производство на 

Simens AG – 

Германия  

 

След 

представяне на 

фактура 

№62/18.12.2014г. 
2 688 лв. 

без ДДС 
04.02.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

7/ №45-06-008 

от 06.02.2015г. 

ВСС и „ПРОТЕХ” 

АД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване, 

поддръжка, 

отстраняване на 

повреди и/или 

обслужване при 

аварийни 

повиквания на 

пожароизвестителн

ата система в 

сградата на ВСС 

На 24 равни 

вноски в срок 

до10 работни дни 

след представяне 

на фактура и 

подписан 

протокол 

№1/08.01.2015г. 
10 080 лв. 

без ДДС 
14.02.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

8/ №45-06-009 

от 20.02.2015г. 

ВСС и ЗАД „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

АД 

Извършване на  

Застраховка 

„Пълно 

Автокаско” на 

моторни превозни 

средства /МПС/, 

собственост на 

Висшия съдебен 

съвет - /14 

/четеринадесет/ 

МПС и 

Еднократно, по 

банков път в 

срок до 7 /седем/ 

дни след 

издаване и 

получаване на 

застрахователнит

е полици 

№2/15.01.2015г. 

16 303,74 

лв. с 

включен 

данък 

23.02.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



Застраховка 

"Гражданска 

отговорност" на 

автомобилистите 

9/ №45-06-011 

от 27.02.2015г. 

ВСС и "ДИУЕЪР" 

ЕООД 

ЗОП 

Абонаментно 

обслужване, 

техническа 

поддръжка и 

периодична 

актуализация на 

счетоводна 

програма "Бизнес 

процесор – WEB 

версия 

счетоводство" за 

нуждите на 

органите на 

съдебната власт – 

Централно 

управление и 

триста и шестдесет 

и две поделения 

Ежемесечно в 

срок до 10 (десет) 

работни дни след 

представяне на 

фактура и 

текущи 

протоколи за 

месеца 

№3/22.01.2015г. 
533 174.40 

лв. без ДДС 
26.02.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

10/ №45-06-

014/04.03.2015г. 

ВСС и „БГ УАН“ 

ЕООД 

Колокиране на 

комуникационно 

оборудване и 

поддръжка на уеб 

сървър, 

предоставен от 

Възложителя в 

техническия 

център на 

Изпълнителя 

Ежемесечно, на 

12 (дванадесет) 

равни вноски, в 

срок до 15-то 

число на месеца, 

следващ всяко 

тримесечие, след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол и 

представяне на 

№5/05.02.2015г. 
4704 лв. без 

ДДС 
05.03.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



фактура 

11/ №45-06-

016/09.03.2015г. 
ВСС и „АБАТИ“ АД 

Едногодишна 

поддръжка на 

разработения за 

нуждите на 

възложителя 

Централен уеб 

базиран интерфейс 

за публикуване на 

съдебните актове 

На 12 равни 

месечни вноски 

ежемесечно, в 

срок до 10-то 

число на 

следващия месец 

след подписване 

на констативен 

протокол за 

приемо-

предаване на 

извършената 

работа и 

представяне на 

фактура-

оригинал 

№5/05.02.2015г. 
12 000 лв. 

без ДДС 
11.03.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

12/ №45-06-

017/10.03.2015г. 

ВСС и „АЙ ПИ 

СЕК“ ЕООД 

Предоставяне на 

хостинг, 

техническо 

осигуряване, 

поддръжка и 

осигуряване на 

Интернет 

свързаност в 

техническия 

център на 

изпълнителя 

На 4 равни 

вноски в срок до 

10-то число на 

месеца, следващ 

всяко тримесечие 

след 

предоставяне на 

фактура-

оригинал и 

подписване на 

констативен 

протокол за 

приемо-

предаване на 

извършената 

работа 

№5/05.02.2015г. 
12 500 лв. 

без ДДС 
11.03.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

13/ №45-06-

017/04.03.2015г. 

ВСС и Ю.Х. В. и И. 

Г. В. (лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, по 

банков път 

№45/15.10.2014г. 

и 

350 Е (на 

месец) 

05.03.16г. 

- 

Дирекция 

„Правна” 



Анекс №2 към 

договор №45-

06-

017/05.03.2013г. 

– прекратен, 

считано от 

01.06.2015г. 

№59/10.12.2014г. прекрате

н 

(оригинал) 

14/ №45-06-

020/26.03.2015г. 
ВСС и УАСГ 

Предоставяне под 

наем за възмездно 

и временно 

ползване на зали за 

провеждане на 

писмени изпити 

Авансово за 

сумата  от 7960 и 

окончателно за 

сумата от 7960, 

платима в 

първия работен 

ден след 

приключване на 

последното 

мероприятие 

№3/22.01.2015г. 15 920 

04.04.15г. 

и 

18.04.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

15/ №45-06-

046/31.03.2015г. 

Анекс №2 към 

договор №45-

06-

046/14.10.2013г. 

ВСС и „БОЛКАН 

БРИТИШ 

СОУШЪЛ 

СЪРВЕЙС” АД 

 

Техническа помощ 

за провеждане, 

анализи и 

обработка на 

данни от 

емпирично 

изследване на 

натовареността на 

съдиите в 

България 

Сумата е 

платима на три 

вноски, по 

банков път 

№14/25.03.2015г. 

и 

№18/08.04.2015г. 

19 860 лева 

без ДДС 
31.07.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

16/ №45-06-

021/16.04.2015г. 
ВСС и „АБАТИ“ АД 

Поддръжка на 

внедрената при 

ВСС 

Информационна 

система за 

мониторинг и 

контрол на 

дейността на 

Сумата е 

платима на 12 

равни месечни 

вноски, до 10-то 

число на 

следващия месец 

след подписване 

на констативен 

№17/02.04.2015г. 
7 990 лв. 

без ДДС 
16.04.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



вещите лица протокол за 

приемо-

предаване на 

извършената 

работа и 

фактура-

оригинал 

17/ №45-06-

023/16.04.2015г. 

ВСС и „МИЛКОВ 

63“ ЕООД 

Извършване на 

борсово 

представителство 

и сключване на 

борсов договор за 

покупко-продажба 

на горива 

(безоловен бензин 

и дизелово гориво) 

и масла за 

автомобилите на 

ВСС по реда на 

Закона за 

стоковите борси и 

тържища 

Борсовото 

възнаграждение е 

платимо в срок 

от 3 дни от 

приемане на 

правата и 

задълженията по 

сключения 

борсов договор 

№18/08.04.2015г. 

0,3% от 

стойността 

на 

борсовата 

сделка без 

ДДС 

15.05.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

18/ 

№1938/12.05.201

5г. 

ВСС и „БЕНТ ОИЛ“ 

АД 

Покупко-продажба 

на горива 

(безоловен бензин 

и дизелово гориво) 

и масла чрез 

системи на 

зареждане при 

безналично 

картово плащане 

за нуждите на 

автомобилите на 

ВСС 

Ежемесечно, в 

срок до 10 дни от 

получаване на 

оригинална 

фактура и 

подробна 

разпечатка по 

електронните 

карти за 

фактурирания 

период 

№20/22.04.2015г. 

166666,67 

лв. без ДДС 

(прогнозна 

стойност) 

14.05.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

19/ №45-06- ВСС и СУ „Свети Предоставяне под Авансово, при №24/13.05.2015г. 3225 лв. без 06.06.15г. Дирекция 



025/03.06.2015г. Климент Охридски“ наем за възмездно 

и временно 

ползване на зали за 

провеждане на 

писмен изпит 

сключване на 

договора 

ДДС „Правна” 

(оригинал) 

20/ №45-06-

026/04.06.2015г. 

ВСС и Адвокатско 

дружество „Попов и 

партньори“ 

Изработване на 

пълни комплекти 

документации за 

участие в 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки, в т.ч. 

анализи, 

технически 

спецификации и 

методики за 

оценка на 

офертите при 

критерий за 

оценка 

„икономически 

най-изгодна 

оферта“ 

За всяка от 

документациите 

в срок до 10 

работни дни след 

представяне на 

фактура и 

приемане на 

изпълнението с 

подписан 

двустранен 

приемо-

прадавателен 

протокол 

№29/28.05.2015г. 
3 100 лв. 

без ДДС 

До 

приключ

ване на 

процедур

ите за 

избор на 

изпълнит

ел 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

21/ №45-06-

033/10.06.2015г. 

Анекс №1 

ВСС и Служба по 

трудова медицина 

„Актива – 1“ ООД 

Обслужване по 

трудова медицина 

на членовете на 

ВСС, АВСС и 

дирекция 

„Вътрешен одит” 

във ВСС 

В срок до 14 дни 

от подписване на 

договора след 

представяне на 

фактура от 

Изпълнителя 

№31/04.06.2015г. 
1 302 лв. с 

ДДС 
14.06.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

22/ №45-06-

028/18.06.2015г. 

ВСС и В. Ч. (лични 

данни) 

Участие като член 

на временна 

комисия, 

сформирана с 

На две равни 

вноски: първа 

вноска– след 

приемане на 

№26/20.05.2015г. 

и 

№27/21.05.2015г. 

5 000 лв. 15.08.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



решение 

№26/20.05.2015г., 

подпомагане с 

експертна и 

административна 

помощ дейността 

по изпълнение на 

възложените на 

комисията задачи 

План за действие 

по предмета на 

договора с 

приемо-

предавателен 

протокол; 

втора вноска– 

след окончателно 

приемане на 

доклад за 

извършената 

работа с приемо-

предавателен 

протокол 

23/ №45-06-

030/01.07.2015г. 

ВСС и „Димар 

Инженеринг“ ЕООД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

ОВК и ВИК 

инсталациите в 

сградата на ВСС 

На 12 равни 

вноски, 

ежемесечно, в 

срок до 10 

работни дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол и 

представяне на 

оригинална 

фактура 

№33/11.06.2015г. 

11 700 лв. 

без ДДС без 

разходи за 

консумати

ви и 

резервни 

части 

12.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

24/ №45-06-

035/07.07.2015г. 

ВСС и „Еврогруп-

33“ ЕООД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

непрекъсваемо 

токозахранващо 

устройство (UPS) 

SALICRU SLC-60-

CUBE3, монтирано 

На 8 (осем) равни 

вноски, платими 

на тримесечие, в 

срок до 10 (десет) 

работни дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

№37/25.06.2015г. 

1 800 лв. 

без ДДС без 

разходи за 

консумати

ви и 

резервни 

части 

12.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



в сградата на ВСС, 

гр. София, ул. 

„Екзарх Йосиф“ 

№12 

извършената за 

тримесечие 

профилактика и 

представяне на 

фактура 

25/ №45-06-

036/15.07.2015г. 

ВСС и „Дженерали 

Закрила Медико-

дентален център“ 

ЕООД 

Извършване на 

профилактични 

медицински 

прегледи и 

изследвания на 

членовете и 

служителите на 

ВСС 

На два етапа – 

първо плащане в 

размер на 30% от 

общата 

прогнозна 

стойност, в срок 

до 10 дни от 

подписване на 

договора; 

окончателно 

плащане – в 

размер, изчислим 

на база цената на 

реално 

извършените 

медицински 

прегледи и 

изследвания, в 

срок до 5 работни 

дни от 

приключване на 

изпълнението на 

договора 

№39/09.07.2015г. 

Прогнозна 

стойност 

9 890,90 

максималн

а стойност 

10 770 лв. 

20.10.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

26/ №45-06-

037/16.07.2015г. 

ВСС и „Алфа 

Грисин Инфотех 

БГ“ ООД 

Поддръжка на 

дизелов генератор, 

модел TJ94DW, 

сериен номер 

CBM1997, 

намиращ се в гр. 

София, ул. „Екзарх 

На 6 (шест) 

равни вноски, 

платими след 

извършване на 

превантивно 

профилактично 

мероприятие, в 

№37/25.06.2015г. 

864 лв. без 

ДДС без 

разходи за 

консумати

ви, 

материали, 

резервни 

17.07.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



Йосиф“ №12 срок до 5 (пет) 

работни дни след 

издаване на 

фактура и 

подписване на 

двустранен 

протокол за 

извършената 

работа 

части и 

ремонтни 

работи 

извън 

включенит

е в 

превантив

ната 

поддръжка 

27/ Анекс №2 

№45-06-

041/2013/31.07.2

015г. към 

договор №45-

06-

041/31.07.2013г.; 

ВСС и И. А. М. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот; С анекс №3 е 

променена 

банковата сметка 

за изплащане на 

наемната цена и 

пълномощника на 

наемодателя 

Ежемесечно, по 

банков път 
№59/10.12.2014г. 800 лв.  03.08.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

28/ №45-06-

043/25.08.15г. 
ВСС и УАСГ 

Предоставяне под 

наем за възмездно 

и временно 

ползване на зали за 

провеждане на 

писмен изпит 

850 лв. в деня 

преди 

мероприятието и 

850 лв., платими 

в първия работен 

ден след 

приключване на 

мероприятието 

№38/02.07.2015г. 
1700 лв. без 

ДДС 
12.09.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

29/ №45-06-

046/01.09.2015г. 

ВСС и „Г 4 Трейд“ 

ЕООД 

Извършване на 

борсово 

представителство 

и сключване на 

борсов договор за 

покупко-продажба 

на дизелово гориво 

за отопление за 

органите на 

съдебната власт за 

Безвъзмезден №39/09.07.2015г. 
Безвъзмезд

ен 

До 

изтичане 

на срока 

на 

борсоват

а сделка 

за 

доставка 

на 

гориво за 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



отоплителен сезон 

2015/2016г. по реда 

на Закона за 

стоковите борси и 

тържища 

отоплени

е на 

органите 

на 

съдебнат

а власт 

за 

отоплите

лен сезон 

2015/2016

г. 

30/ Борсов 

договор 

№2032/09.09.201

5г. 

(наш №45-06-

047/11.09.2015г.)

изменен с 

Допълнително 

споразумение 

№45-06-

047/15г./12.02.20

16г. 

ВСС и „ДМВ“ 

ЕООД 

Покупко-продажба 

на горива 

(газьол/дизел) за 

отопление за 

органите на 

съдебната власт за 

отоплителен сезон 

2015/2016г. по реда 

на Закона за 

стоковите борси и 

тържища  

След приемане 

на всяка 

конкретна 

доставка, в срок 

до 15 календарни 

дни от 

получаването на 

фактура за 

доставката 

№39/09.07.2015г. 

603673,75 

прогнозна 

стойност 

09.09.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

31/ №45-06-

048/14.09.2015г. 
ВСС и УАСГ 

Предоставяне под 

наем за възмездно 

и временно 

ползване на зали за 

провеждане на 

писмен изпит 

850 лв. в деня 

преди 

мероприятието и 

850 лв., платими 

в първия работен 

ден след 

приключване на 

мероприятието 

№41/16.07.2015г. 
1700 лв. без 

ДДС 
26.09.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

32/ №45-06-

049/30.09.2015г. 

ВСС и „РОЕЛ-98“ 

ООД 

Доставка на 

канцеларски 

материали и офис 

консумативи за 

След приемане 

на доставката с 

подписване на 

приемо-

№37/25.06.2015г. 
До 66 000 

лв. без ДДС 
30.09.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



нуждите на ВСС предавателен 

протокол и 

представяне на 

фактура, в срок 

до 10 (десет) 

работни дни  

33/ Анекс №3 

№45-06-

026/14.10.2015г.

към договор за 

наем №45-06-

026/18.10.2012г. 

ВСС и Пропърти – 

2007” ЕООД 

 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот 

Ежемесечно, по 

банков път 

№44/18.10.2012; 

№39/10.10.2013г.; 

№45/15.10.2014г.; 

№59/10.12.2014г. 

и 

№50/08.10.2015г. 

8400 лева 20.10.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

34/ №45-04-

007/19.10.2015г. 

ВСС и С. С. Г. 

(лични данни) 

Изготвяне на Акт 

за унищожаване на 

архивни 

документи 

Сумата е 

платима 

еднократно, в 

срок до 5 дни 

след приемане на 

извършена 

та работа с 

предавател 

но - приемателен 

протокол 

№24/18.06.2008г.; 

№27/11.07.2013г.;  

КСА 

№41/07.10.2015г. 

КБФ 

№43/07.10.2015г. 

до 3000 лв. 10.12.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

Договори за първоначално обучение на кандидати за младши съдии  – випуск 2016 (по азбучен ред) 

35/ №45-08-

001/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и А. В. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

36/ №45-08-

002/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и А. В. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

младши 

съдия 

37/ №45-08-

003/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Б. Р. Р. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

38/ №45-08-

004/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и В. В. А. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

39/ №45-08-

005/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и В. С. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

40/ №45-08-

006/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и В. П. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

41/ №45-08-

007/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и В. Л.П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

младши 

съдия 

42/ №45-08-

008/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Г. Р. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

43/ №45-08-

009/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. И. Т. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

44/ №45-08-

010/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. К. 

Н.-Г. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

45/ №45-08-

011/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. С. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

46/ №45-08-

012/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. К. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

младши 

съдия 

47/ №45-08-

013/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и И. В. И. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

48/ №45-08-

014/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и И. В. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

49/ №45-08-

015/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и И. М. 

Г. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

50/ №45-08-

016/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Й. Н. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

51/ №45-08-

016/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Й. Н. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

младши 

съдия 

52/ №45-08-

017/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Й. Н. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

53/ №45-08-

018/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и К. В. И. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

54/ №45-08-

019/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и К. В. Н. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

55/ №45-08-

020/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и М. Г. Т. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

56/ №45-08-

021/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и М. А. 

Н. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

младши 

съдия 

57/ №45-08-

022/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и М. В. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

58/ №45-08-

023/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и М. Е. 

А. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

59/ №45-08-

024/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и М. Р. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

60/ №45-08-

025/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Н. П. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

61/ №45-08-

026/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Н. Е.М. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

младши 

съдия 

62/ №45-08-

027/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Н. Д. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

63/ №45-08-

028/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Н. Д. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

64/ №45-08-

029/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и П. И. 

М. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

65/ №45-08-

030/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и П. П. Т. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

66/ №45-08-

031/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и П. Н. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

младши 

съдия 

67/ №45-08-

032/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и П. П. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

68/ №45-08-

033/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Р. В. Х. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

69/ №45-08-

034/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Р. К. Р. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

70/ №45-08-

035/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и С. Л. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

71/ №45-08-

036/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и С. И. 

Ж. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

младши 

съдия 

72/ №45-08-

037/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Т. Д. М. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

73/ №45-08-

038/15.10.2015г. 

ВСС, НИП и Ц. М. 

М. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

Договори за първоначално обучение на кандидати за младши прокурори – випуск 2016 (по азбучен ред) 

74/ №45-08-

039/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и В. В. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

75/ №45-08-

040/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и В. Н. Я. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



76/ №45-08-

041/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и В. С. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

77/ №45-08-

042/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и В. С. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

78/ №45-08-

043/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Г. Ф. Х. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

79/ №45-08-

044/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. М. 

И. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

80/ №45-08-

045/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. Я. Я. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

по банков път дение на 

младши 

прокурор 

81/ №45-08-

046/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. Р. Н. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

82/ №45-08-

047/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. В. 

П.-Й. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

83/ №45-08-

048/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Д. Б. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

84/ №45-08-

049/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Е. Г. С. 

(лични данни)  

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

85/ №45-08-

050/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Е. Е. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

86/ №45-08-

051/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и З. А. 

Щ. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

87/ №45-08-

052/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и И. К. И. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

88/ №45-08-

053/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и И. Т. И. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

89/ №45-08- ВСС, НИП и К. Г. К. Задължително Ежемесечно, до Протокол 70 % от 05.07.16г. Дирекция 



054/19.10.2015г. (лични данни) първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

№49/01.10.2015г. основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

„Правна” 

(оригинал) 

90/ №45-08-

055/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Л. А. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

91/ №45-08-

056/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Л. З. Т. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

92/ №45-08-

057/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Л. В. Ч. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

93/ №45-08-

058/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и М. К. 

К. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

младши 

прокурор 

94/ №45-08-

059/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и М. С. 

Т. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

95/ №45-08-

060/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Н. В. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

96/ №45-08-

061/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Н. Р. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

97/ №45-08-

062/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и П. Л. 

М. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



ЗСВ 

98/ №45-08-

063/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и С. С. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

99/ №45-08-

064/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и С. В. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

100/ №45-08-

065/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и С. Г. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

101/ №45-08-

066/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и С. Р. Р. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

102/ №45-08-

067/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Т. Й. Й. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, до 

30 число на 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 
05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 



обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

текущия месец, 

по банков път 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

(оригинал) 

103/ №45-08-

068/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Щ. В. 

Д. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

104/ №45-08-

069/19.10.2015г. 

ВСС, НИП и Я. Г. Н. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№49/01.10.2015г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

05.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

105/ №45-06-

050/16.10.2015г. 

ВСС и „Асансьорни 

монтажи“ АД 

Абонаментно 

поддържане и 

ремонт на 

асансьорите, 

монтирани в 

сградата на ВСС, 

находяща се на ул. 

„Екзарх Йосиф“ 

№12 

На 24 равни 

вноски, в срок до 

10 работни дни от 

датата на 

издаване на 

фактурата 

№50/08.10.2015г. 

3960 лв. без 

ДДС; 

резервни 

части, 

материали 

и 

консумати

ви се 

заплащат 

отделно 

18.10.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

106/ №45-06-

052/28.10.2015г. 

ВСС и „ВЕЕМ 

КОНСУЛТ“ ЕАД 

Предоставяне на 

право на ползване 

(лицензия) на 

На 12 равни 

месечни вноски, 

платими до 10-то 

№51/15.10.2015г. 
2 065 лв. 

без ДДС 
29.10.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



компютърна 

програма ПРОЗОП 

и техническа 

поддръжка 

число на 

текущия месец и 

след издаване на 

фактура 

107/ Анекс №3 

№45-06-

097/28.10.2015г. 

към договор 

№45-06-

097/12.11.2012г. 

ВСС и Н. С. А.-Г. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно до 

15-то число на 

текущия месец 

№44/18.10.2012г., 

№39/10.10.2013г., 

№45/15.10.2014г., 

№59/10.12.2014г. 

и 

№50/08.10.2015г. 

9600 лв.  14.11.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

108/ №45-04-

009/29.10.2015г. 

ВСС и Т. К.С. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол-

стенограма от 

насрочено 

събеседване с 

допуснатите 

кандидати в 

конкурс за 

повишаване и 

преместване на 

длъжността 

„прокурор“ в 

окръжните 

прокурори 

Еднократно, до 5 

дни след 

приемане на 

извършената 

работа с 

предавателно-

приемателен 

протокол 

№24/18.06.2008г. 

и 

№27/11.07.2013г. 

400 лв. 13.11.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

109/ №45-04-

010/29.10.2015г. 

ВСС и Е. П. С. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол-

стенограма от 

насрочено 

събеседване с 

допуснатите 

кандидати в 

конкурс за 

повишаване и 

преместване на 

длъжността 

Еднократно, до 5 

дни след 

приемане на 

извършената 

работа с 

предавателно-

приемателен 

протокол 

№24/18.06.2008г. 

и 

№27/11.07.2013г. 

300 лв.  17.11.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



„прокурор“ в 

окръжните 

прокурори 

110/ №45-04-

008/29.10.2015г. 

ВСС и К. П. С. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол – 

стенограма от 

насрочено 

събеседване с 

допуснатите 

кандидати в 

конкурс за 

повишаване и 

преместване на 

длъжността 

„прокурор“ в 

окръжните 

прокуратури 

Еднократно, до 5 

дни след 

приемане на 

извършената 

работа с 

предавателно-

приемателен 

протокол 

№24/18.06.2008г. 

и 

№27/11.07.2013г. 

300 лв. 20.11.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

111/ №45-04-

011/16.11.2015г. 

ВСС и К. П. С. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол-

стенограма, 

съгласно 

изискванията на 

чл. 192, ал. 3 от 

ЗСВ от насрочено 

събеседване с 

допуснатите 

кандидати в 

конкурс за 

повишаване в 

длъжност и 

преместване в 

окръжните 

съдилища – 

търговска колегия 

Еднократно, до 5 

дни след 

приемане на 

извършената 

работа с 

предавателно-

приемателен 

протокол 

№24/18.06.2008г. 

и 

№27/11.07.2013г. 

400 лв. без 

ДДС 

От 

14.12.15г. 

до 

31.01.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

112/ Решение на ВСС и „БТК“ АД Осигуряване на Ежемесечно, по - до 20 000 До Дирекция 



комисия 

„Бюджет и 

финанси” по 

протокол 

№51/18.11.2015г 

Интернет в залата 

на журналистите 

банков път лв. без ДДС отпадане 

на 

необходи

мостта от 

осигуряв

ане на 

интернет 

в залата 

на 

журнали

стите 

„Правна” 

(оригинал) 

113/ №45-06-

053/19.11.2015г. 
ВСС и НИП 

Споразумение за 

възстановяване на 

НИП на 

изразходваната от 

ВСС 

електроенергия 

Ежемесечно, след 

съставяне на 

констативен 

протокол, в срок 

до 10 работни 

дни от 

представяне на 

надлежно 

оформен 

първичен 

счетоводен 

документ 

(сметка) за 

изразходваната 

електроенергия 

за отчетния 

период  

№51/15.10.2015г. 120 000 лв. 14.03.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

114/ №45-09-

012/25.11.2015г. 

ВСС и „Лидия 

Лулчева“ ЕООД 

Извършване на 

превоз на пътници 

по маршрут 

София-Сандански-

София за дати 27-

29.11.2015г. 

Еднократно, до 5 

работни дни след 

сключване на 

договора и 

издаване на 

фактура 

Решение на КБФ 

по протокол 

№51/18.11.2015г. 

985 лв. с 

ДДС 

27-

29.11.15г. 

Дирекция 

„Правна” 

(копие) 

115/ №45-06- ВСС и „АДЛ“ ООД Доставка на До 15 календарни №23/07.05.2015г. 3 792 лв. 01.01.16г. Дирекция 



054/02.12.2015г. принтери за 

нуждите на ВСС – 

Oбособена позиция 

№6 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

доставката и 

представяне на 

фактура 

оригинал 

без ДДС „Правна” 

(оригинал) 

116/ №45-06-

055/02.12.2015г. 
ВСС и „АДЛ“ ООД 

Доставка на 

многофункционал

ни устройства за 

нуждите на ВСС – 

Обособена позиция 

№7 

До 15 календарни 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

доставката и 

представяне на 

фактура 

оригинал 

№23/07.05.2015г. 
3 318 лв. 

без ДДС 
01.01.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

117/ №45-06-

056/04.12.2015г. 

ВСС и 

„КОНТРАКС“ АД 

Доставка на 

сървъри – 

Обособена позиция 

№1 

До 15 календарни 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

доставката и 

представяне на 

фактура 

оригинал 

№23/07.05.2015г. 
92 140,22 

лв. без ДДС 
04.01.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

118/ №45-06-

057/04.12.2015г. 

ВСС и 

„КОНТРАКС“ АД 

Доставка на 

компютърни 

конфигурации – 

Обособена позиция 

№2 

До 15 календарни 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

№23/07.05.2015г. 
28 900,14 

лв. без ДДС 
04.01.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



доставката и 

представяне на 

фактура 

оригинал 

119/ №45-06-

058/04.12.2015г. 

ВСС и 

„КОНТРАКС“ АД 

Доставка на 

лаптопи – 

Обособена позиция 

№3 

До 15 календарни 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

доставката и 

представяне на 

фактура 

оригинал 

№23/07.05.2015г. 
47 516,01 

лв. без ДДС 
04.01.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

120/ №45-06-

059/04.12.2015г.; 

Анексиран с 

допълнително 

споразумение 

№45-06-

059/21.12.2015г. 

ВСС и 

„КОНТРАКС“ АД 

Доставка на 

Външен дисков 

масив и RACK, 

оборудване към 

RACK, към 

външния дисков 

масив, UPS-и и 

необходимите 

устройства за 

връзка на 

сървърите с 

дисковия масив и 

мрежата на ВСС; С 

допълнително 

споразумение е 

извършена 

частична замяна 

на устройства от 

предмета на 

поръчката 

(комутатори) – 

До 15 календарни 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

доставката, 

окончателен 

приемо-

предавателен 

протокол за 

извършената 

инсталация и 

настройка и 

представяне на 

фактура 

оригинал 

№23/07.05.2015г.; 

№63/17.12.2015г. 

(допълнително 

споразумение) 

121 676,35 

лв. без ДДС 
25.01.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



Обособена позиция 

№4 

121/ №45-06-

060/04.12.2015г. 

ВСС и 

„КОНТРАКС“ АД 

Доставка на 

защитна стена и 

втора опционална 

за изграждане на 

отказоустойчивост 

– Обособена 

позиция №5 

До 15 календарни 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

доставката, 

окончателен 

приемо-

предавателен 

протокол за 

извършената 

инсталация и 

настройка и 

представяне на 

фактура 

оригинал 

№23/07.05.2015г. 
14 084,77 

лв. без ДДС 
25.01.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

122/ №45-06-

061/04.12.2015г. 

ВСС и 

„КОНТРАКС“ АД 

Доставка на 

сканиращи 

устройства – 

Обособена позиция 

№8 

До 15 календарни 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

доставката и 

представяне на 

фактура 

оригинал 

№23/07.05.2015г. 
5 614,40 лв. 

без ДДС 
04.01.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

123/ Анекс 2 

№45-06-

072/09.12.2015г. 

към договор 

№45-06-

072/29.12.2014г. 

ВСС и „СМАРТ 

СИСТЕМС 2010“ 

ЕООД 

Реализация на 

самостоятелна, 

централизирана 

система за 

разпределение на 

съдебните дела, 

Еднократно до 20 

работни дни след  

двустранно 

подписан 

протокол за 

приемане на 

№23/07.05.2015г. 

и 

№56/12.11.2015г. 

12 000 лв. 

без ДДС 
- 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



която работи без 

интеграция с 

деловодна система, 

отговаряща на 

изискванията за 

функционалност и 

сигурност към 

системите за 

разпределение на 

съдебни дела, 

базирана на 

адаптация на 

функционалността 

на модула за 

разпределение на 

дела в АСУД 

работата и 

проведени 

успешно тестове 

за съответствие и 

представяне на 

фактура 

124/ №45-06-

062/22.12.2015г. 

ВСС и 

„ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

АД 

Групова 

застраховка 

„Злополука“ на 

общo 14 640 

действащи и 

предстоящи за 

назначаване съдии, 

прокурори и 

следователи, 

младши съдии и 

младши 

прокурори, 

кандидати за 

младши съдии и 

младши 

прокурори, 

съдебни 

помощници и 

прокурорски 

На 6 (шест) 

равни вноски, 

два пъти 

годишно, както 

следва:  

- Първа вноска в 

размер на 

647 600,40, върху 

която се 

начислява данък 

съгласно Закон 

за данък върху 

застрахователнит

е премии в 

размер на 

12 952,01 лева - 

платима до 7 дни 

№44/30.07.2015г. 

3963314,45 

лв. с 

дължимия 

данък 

31.12.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



помощници, 

държавни съдебни 

изпълнители, 

съдии по 

вписванията, 

членове на ВСС, 

инспектори в 

Инспектората към 

ВСС, служители на 

НИП и съдебни 

служители 

след сключване 

на договора; 

- Втора вноска в 

размер на 

647 600,40 лв., 

върху която се 

начислява данък 

съгласно Закон 

за данък върху 

застрахователнит

е премии в 

размер на 

12 952,01 лева -  

платима до 

31.12.2015 г.; 

- Трета вноска в 

размер на 

647 600,40 лв., 

върху която се 

начислява данък 

съгласно Закон 

за данък върху 

застрахователнит

е премии в 

размер на 

12 952,01 лева -  

платима до 

31.03.2016 г.; 

- Четвърта 

вноска в размер 

на  647 600,40 лв., 



върху която се 

начислява данък 

съгласно Закон 

за данък върху 

застрахователнит

е премии в 

размер на 

12 952,01 лева - 

платима до 

31.08.2016 г.; 

- Пета вноска в 

размер на 

647 600,40 лв., 

върху която се 

начислява данък 

съгласно Закон 

за данък върху 

застрахователнит

е премии в 

размер 

на12 952,01 лева -  

платима до 

31.03.2017 г.; 

- Шеста вноска в 

размер на 

647 600,40 лв., 

върху която се 

начислява данък 

съгласно Закон 

за данък върху 

застрахователнит



е премии в 

размер на 

12 952,00 лева - 

платима до 

31.08.2017 г. 

 

125/ №45-06-

063/28.12.2015г. 

ВСС и „Български 

пощи” ЕАД 

Предоставяне на 

пощенски услуги 

за нуждите на ВСС 

До 3 работни дни 

след представяне 

на фактура въз 

основа на 

количествено-

стойностни 

сметки за 

извършените 

през месеца 

услуги 

№61/10.12.2015г. 
До 18 999 

лв. без ДДС 
30.12.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В този регистър не са включени договорите, сключени по Оперативна програма 

„Административен капацитет” и по Норвежки финансов механизъм.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА” 
 

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 
 

 

Рег. № / Дата на 

сключване на 

договора 

 

Страни по договора 
Предмет на 

договора 

Изпълнение на 

договора (начин, 

срокове) 

Решение на ВСС Цена Срок 

 

Съхранение 

(копие/оригина

л) 

отдел, служител 

1/ Анекс №3 

№45-06-

041/08.01.2016г. 

към договор 45-

06-

041/31.07.2013г. 

ВСС и И. А. М. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот; С анекс №3 е 

променена 

банковата сметка 

за изплащане на 

наемната цена и 

пълномощника на 

наемодателя 

 

Съгласно 

договора 
- 

Съгласно 

договора 

Съгласно 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

2/ Издадени въз 

основа на 

договор за 

удостоверителн

и услуги от 

05.06.2006г./ 

Оферта №96-

00-

659/07.12.2015г. 

ВСС и „Борика-

Банксервиз“ АД 

Подновяване на 

квалифицирани 

електронни 

подписи за 

нуждите на ВСС 

По банков път 

Решение по 

протокол 

№2/20.01.2016г. 

на КБФ 

30 лв. на 

подпис или 

общо за 20 

подписа – 

600 лв. 

1 година 

след 

изтичане 

на 

валиднос

тта на 

всеки 

подпис 

(първи 

подписи 

04.02.17г) 

Дирекция 

„Правна” 

(копие на 

оферта) 

3/ №45-04-

001/25.01.2016г. 

ВСС и Т. К. С. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол-

стенограма от 

насрочено 

събеседване с 

Еднократно, в 

срок до 5 дни 

след приемане на 

извършената 

работа с 

№24/18.06.2008г. 

и 

№27/11.07.2013г. 

200 лв. 

10.03.16г. 

до 

25.03.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



допуснатите 

кандидати в 

конкурси за 

повишаване в 

длъжност и 

преместване в 

апелативните 

съдилища – 

търговска колегия 

за периода 10.03. – 

25.03.2016г. 

подписване на 

предавателно-

приемателен 

протокол 

4/ №45-04-

002/25.01.2016г. 

ВСС и К. П. С. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол-

стенограма от 

насрочено 

събеседване с 

допуснатите 

кандидати в 

конкурси за 

повишаване в 

длъжност и 

преместване в 

административнит

е и апелативните 

съдилища-

търговска колегия 

На две равни 

вноски, до 5 дни 

след приемане на 

извършената 

работа с приемо-

предавателен 

протокол 

№24/18.06.2008г. 

и 

№27/11.07.2013г. 

700 лв. 

27.01.16г. 

до 

25.02.16г. 

и 

07.03.16г. 

до 

29.03.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

5/ №45-06-

001/25.01.2016г. 

ВСС и „СИЕНСИС“ 

АД 

Осигуряване на 

компютърна 

антивирусна 

защита за 8 000 

работни места чрез 

доставка на 8000 

едногодишни 

лиценза на 

антивирусен 

До 20 работни 

дни след 

издаване на 

фактура 

№1/14.01.2016г. 
18400 лв. 

без ДДС 
07.02.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



програмен продукт 

ESET Endpoint 

Antivirus 

6/ №45-06-

002/10.02.2016г. 

ВСС и СУ „Свети 

Климент Охридски“ 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

аудитория 272 с 

осигурено 

озвучаване и 290 

без осигурено 

озвучаване в 

сградата на 

Ректората, 

намираща се гр. 

София, бул. „Цар 

Освободител“ №15, 

за провеждане на 

писмен и устен 

изпит по обявен 

конкурс за 

първоначално 

назначаване  на 

длъжността 

„прокурор“ в 

районните 

прокуратури 

По банков път, в 

деня на 

сключване на 

договора 

№62/16.12.2015г. 
1 950 лв. с 

ДДС 
27.02.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

7/ 

Допълнително 

споразумение 

№45-06-

047/15г./12.02.20

16г. към борсов 

договор 

№2032/09.09.201

ВСС и „ДМВ“ 

ЕООД 

Доставка на 

дизелово гориво за 

отопление на 

сградите на 

органите на 

съдебната система 

за отоплителен 

сезон 2015/2016г. в 

- №8/11.02.2016г. 
101 392.20 

лв. с ДДС 
- 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



5г. (наш №45-

06-

047/12.02.2016г.) 

съответствие със 

Закона за акцизите 

и данъчните 

складове чрез 

използване за 

базова цена при 

ценообразуване 

цената, 

публикувана на 

интернет сайт 

www.lukoil.bg, 

считано от 

01.01.2016г. 

8/ №45-06-

003/26.02.2016г. 

ВСС и „АРТЕ.ДОК“ 

ЕООД 

Извършване на 

писмени и устни 

преводи за 

нуждите на ВСС 

След извършване 

на всяко 

мероприятие, в 

срок до 5 работни 

дни след 

представяне на 

фактура и 

подписани 

двустранни 

констативни 

протоколи за 

приемане на 

извършената 

работа 

№63/17.12.2015г. 
66 000 лв. 

без ДДС 
26.02.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

9/ №45-06-

004/02.03.2016г. 

ВСС и „БГ УАН“ 

ЕООД 

Колокиране на 

комуникационно 

оборудване и 

поддръжка на уеб 

сървър, 

предоставен от 

Възложителя в 

техническия 

Ежемесечно, на 

12 равни месечни 

вноски, в срок до 

15-то число на 

месеца, следващ 

месеца, за който 

се полага 

вноската 

№10/25.02.2016г. 
4 704 лв. 

без ДДС 
06.03.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

http://www.lukoil.bg/


център на 

Изпълнителя 

10/ Анекс №45-

06-

030/25.02.2016г. 

за 

прекратяване, 

считано от 

24.02.2016г. на 

договор №45-

06-

030/17.04.2014г. 

ВСС и „Диалог 

Плюс“ ООД 

Извършване на 

писмени и устни 

преводи 

- №63/17.12.2015г. - - 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

11/ №45-06-

005/10.03.2016г. 

ВСС и „Ай Пи Сек“ 

ЕООД 

Предоставяне на 

хостинг, 

техническо 

осигуряване, 

поддръжка и 

осигуряване на 

Интернет 

свързаност в 

техническия 

център на 

изпълнителя 

На 4 равни 

вноски, в срок до 

10-то число на 

месеца, следващ 

всяко тримесечие 

след 

предоставяне на 

фактура и 

подписване на 

констативен 

протокол за 

приемо-

предаване на 

извършената 

работа 

№10/25.02.2016г. 
12 500 лв. 

без ДДС 
12.03.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

12/ №45-06-

006/10.03.2016г. 
ВСС и „Абати“ АД 

Поддръжка на 

внедрената при 

ВСС 

Информационна 

система за 

мониторинг и 

контрол на 

дейността на 

На 12 равни 

месечни вноски, 

в срок до 10-то 

число на 

следващия месец 

след подписване 

на констативен 

протокол за 

№10/25.02.2016г. 
7 990 лв. 

без ДДС 
17.04.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



вещите лица приемо-

предаване на 

извършената 

работа и 

представяне на 

фактура 

13/ №45-06-

007/10.03.2016г. 
ВСС и „Абати“ АД 

Едногодишна 

поддръжка на 

разработения за 

нуждите на 

възложителя 

Централен уеб 

базиран интерфейс 

за публикуване на 

съдебните актове 

На 12 равни 

месечни вноски, 

в срок до 10-то 

число на 

следващия месец 

след подписване 

на констативен 

протокол за 

приемо-

предаване на 

извършената 

работа и 

представяне на 

фактура 

№10/25.02.2016г. 
12 000 лв. 

без ДДС 
12.03.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

14/ №45-06-

009/18.03.2016г. 

ВСС и „Смарт 

Системс 2010“ 

ЕООД 

Изпълнение на 

дейности по 

реализация и 

внедряване на 

информационна 

система за 

управление на 

информацията за 

натовареността на 

съдилищата 

Еднократно, в 

срок до 20 

работни дни след 

приемане на 

работата с 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол и 

представяне на 

фактура-

оригинал 

№5/28.01.2016г. 
18 000 лв. 

без ДДС 

12 

седмици 

от 

подписва

не на 

договора 

или до 

10.06.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

15/ №45-04-

003/28.03.2016г. 

ВСС и Ц. З. Л. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

оценка на 

пазарната стойност 

Еднократно, в 

срок до 5 дни, 

след приемане на 

№24/18.06.2008г. 

и 

№27/11.07.2013г. 

200 лв. 

От 28.03. 

до 

30.03.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



на лек автомобил 

Фолксваген Пасат 

с рег. №СА 5843 

НР, собственост на 

ВСС 

извършената 

работа с 

предавателно-

приемателен 

протокол, 

придружен с 

изготвената 

оценка 

16/ №45-06-

010/01.04.2016г. 

ВСС и „ЕСОФ БГ“ 

ООД 

Реализиране на 

онлайн излъчване 

в реално време на 

заседанията на 

ВСС на интернет 

страницата му 

Плащането на 

закупуваното от 

възложителя 

оборудване се 

извършва в срок 

до 10 дни след 

приемане на 

доставката, 

монтажа, 

инсталацията и 

конфигурирането 

с подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол и 

представяне на 

фактура; 

Плащането на 

излъчванията се 

извършва 

ежемесечно, в 

срок до 10-то 

число на месеца, 

следващ месеца, 

през който са 

предоставени 

услугите, след 

№14/17.03.2016г. 

За 

закупуване 

на 

техниката 

– 1370 лв. 

без ДДС; За 

абонамент 

– 8 280 лв. 

без ДДС 

1 година 

от 

първото 

излъчван

е – до 

07.04.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



представяне на 

фактура 

17/ 

№99980/13.04.20

16г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване и 

управление на 

удостоверение за 

квалифициран 

електронен подпис 

(издаване на 

удостоверение и 

закупуване на 

смарт карта и 

карточетящо 

устройство). 

Удостоверението се 

издава за нуждите 

на проект 

„Създаване на 

модел за 

оптимизация на 

съдебната карта на 

съдилищата и 

прокуратурите и 

разработване на 

Единна 

информационна 

система за 

съдилищата“  

В брой или с 

банков превод 
- 

19.60 лв. 

без ДДС 

1 година 

от датата 

на 

издаване 

на 

удостове

рението 

за КЕП – 

до 

13.04.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

18/ №45-06-

008/16.03.2016г., 

сключен на 

30.03.2016г. 

ВСС и СУ „Свети 

Климент Охридски“ 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

аудитория 272, 

аудитория 292 с 

озвучаване и 

аудитория 226 в 

По банков път, в 

срок до 3 дни 

след подписване 

на договора 

№5/28.01.2016г. 
7020 лв. с 

ДДС 

09.04.16г. 

от 07:00 

ч. до 

15:00ч. и 

16.04.16г. 

от 

07:00ч. 

до 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



сградата на 

Ректората за 

провеждане на 

писмен изпит за 

младши съдии на 

09.04.2016 и 

аудитория 272, 

аудитория 292 с 

озвучаване, 

аудитория 255 с 

озвучаване и 

аудитория 226 в 

сградата на 

Ректората за 

провеждане на 

писмен изпит за 

младши прокурори 

на 16.04.2016г. 

15:00ч. 

19/ Анекс №2 от 

13.06.2016г. към 

договор №45-

06-

033/09.06.2014г. 

ВСС и СТМ 

„Актива-1“ ООД 

Обслужване по 

трудова медицина 

на членовете на 

ВСС, АВСС и 

дирекция 

„Вътрешен одит” 

във ВСС 

По банков път №24/09.06.2016г. 
1 318.80 с 

вкл. ДДС 

1 година 

до 

15.06.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

20/ №45-06-

011/08.06.2016г., 

сключен на 

20.06.2016г. 

ВСС и БНТ 

Изработка и 

подготовка за 

излъчване на 

аудио-визуално 

произведение – 

филм, който 

представя 

конкурсните 

процедури за избор 

на младши съдии и 

50% авансово 

плащане в срок 

до 5 работни дни 

от сключване на 

договора; 

50% окончателно 

плащане в срок 

до 5 работни дни 

от подписване на 

окончателен 

№22/19.05.2016г. 
5 700 лв. 

без ДДС 

До 

15.09.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши 

прокурори, 

кариерното 

развитие на 

магистратите, 

както и 

церемониите по 

встъпване в 

длъжност на 

избраните 

магистрати, с 

работно заглавие 

„Съдебната власт 

отвътре“ 

констативен 

протокол, 

удостоверяващ 

изпълнение на 

възложената 

работа 

21/ №105095 от 

30.06.2016г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване и 

управление на 

удостоверение за 

квалифициран 

електронен подпис 

(издаване на 

удостоверение и 

закупуване на 

смарт карта и 

карточетящо 

устройство). 

Удостоверението се 

издава за нуждите 

на проект 

„Подобряване на 

процедурите по 

атестация и 

дисциплинарната 

практика в 

съдебната система“  

В брой или с 

банков превод 
- 

19.60 лв. 

без ДДС 

1 година 

от датата 

на 

издаване 

на 

удостове

рението 

за КЕП – 

до 

30.06.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

22/ №45-06- ВСС и „А ДЕЙТА Осигуряване на 40% аванс в срок №25/16.06.2016г. 19 875 лв. До Дирекция 



012/05.07.2016г. ПРО“ ООД ежедневен медиен 

мониторинг, вкл. 

осигуряване на 

достъп до 

клиентска 

платформа на 

всички органи на 

съдебната власт и 

изпращане на 

ежедневен медиен 

бюлетин за 

медийно 

отразяване 

до 10 дни след 

сключване на 

договора и 

представяне на 

фактура; 

15% след 

одобрение на 

доклад от 

Годишен медиен 

анализ за 2016г. с 

подписване на 

констативен 

протокол и 

представена 

фактура; 

15% след 

одобрение на 

Годишен доклад 

от външен 

мониторинг с 

оценка за 

изпълнението на 

Комуникационна

та стратегия за 

2016г. с 

подписване на 

констативен 

протокол и 

представена 

фактура; 

15% след 

одобрение на 

доклад от 

Годишен медиен 

анализ за 2017г. с 

без ДДС 31.12.17г. „Правна” 

(оригинал) 



подписване на 

констативен 

протокол и 

представена 

фактура 

  

 

23/ №45-06-

013/07.07.2016г. 

ВСС и „ДИМАР 

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

ОВК и ВИК 

инсталациите в 

сградата на ВСС 

На 12 равни 

вноски, 

ежемесечно, в 

срок до 10 

работни дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол и 

представяне на 

оригинална 

фактура 

№26/23.06.2016г. 
11 700 лв. 

без ДДС 
13.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

24/ №45-04-

004/11.07.2016г. 

ВСС и В. И. С. 

(лични данни) 

Изготвяне на 

лингвистично 

експертно 

становище по 

проект „Правила 

за идентичност на 

документите в 

съдилищата на 

Република 

България“ и 

консултиране на 

работната група за 

унифициране на 

оформлението на 

официалната 

кореспонденция на 

До 5 дни след 

приемане на 

извършената 

работа 

№24/18.06.2008г. 

и 

№27/11.07.2013г. 

300 лв. 

От 

11.07.16г. 

до 

25.07.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



ОСВ 

25/ №45-06-

015/18.07.2016г. 
ВСС и БТК АД 

Предоставяне на 

далекосъобщителн

и услуги и 

обществени 

електронни 

съобщителни 

услуги чрез 

обществени 

мобилни мрежи по 

стандарти GSM и 

UMTS 

Месечно, в срок 

до 30 дни след 

приключване на 

отчетния период 

и представени 

фактури и при 

поискване – 

подробни 

месечни 

извлечения 

№27/07.07.2016г. 

До 

законовия 

праг 

съгласно 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

12 месеца 

или до 

достиган

е на 

законови

я праг 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

26/ №45-06-

016/18.07.2016г. 
ВСС и БТК АД 

Предоставяне на 

далекосъобщителн

и услуги чрез 

фиксирана 

телефонна мрежа 

Месечно, в срок 

до 30 дни след 

приключване на 

отчетния период 

и представени 

фактури и при 

поискване – 

подробни 

месечни 

извлечения 

№27/07.07.2016г. 

До 

законовия 

праг 

съгласно 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

12 месеца 

или до 

достиган

е на 

законови

я праг 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

27/ Анекс №4 

№45-06-

041/18.07.2016г. 

ВСС и И. А. М. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно, по 

банков път 
№50/08.10.2015г. 

800 лв. на 

месец 

До 

04.08.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

28/ №45-06-

017/01.08.2016г. 
ВСС и „АБАТИ“ АД 

Доставка, 

внедряване и 

поддръжка на 

административна 

информационна 

система за 

управление на 

документооборота 

(АИСУД) във ВСС  

След 

представяне на 

фактура и 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол за 

приемане на 

изпълнението 

№17/07.04.2016г. 
29 500 лв. 

без ДДС 

90 

календар

ни дни от 

сключва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

29/ №45-06- ВСС и Доставка на В срок до 15 №15/24.03.2016г. 89 000 лв. 28 Дирекция 



018/25.08.2016г. „АТЛАСКОМ“ ООД компютърна 

техника за нуждите 

на Висш съдебен 

съвет и 

съдилищата по 

обособена позиция 

№5 „Доставка на 

принтери и 

многофункционал

ни устройства за 

нуждите на ВСС и 

съдилищата“ 

календарни дни 

след представяне 

на фактура-

оригинал и 

приемо-

предавателен 

протокол за 

приетата 

доставка 

без ДДС календар

ни дни от 

сключва

не на 

договора 

„Правна” 

(оригинал) 

30/ №45-06-

020/30.08.2016г. 

ВСС и „СТЕМО“ 

ООД 

Доставка на 

компютърна 

техника за нуждите 

на Висш съдебен 

съвет и 

съдилищата по 

обособена позиция 

№1 „Доставка на 

мрежови 

устройства за 

нуждите на ВСС и 

съдилищата“ 

В срок до 15 

календарни дни 

след представяне 

на фактура-

оригинал и 

приемо-

предавателен 

протокол за 

приетата 

доставка 

№15/24.03.2016г. 
134 848.25 

лв. без ДДС 

30 

календар

ни дни от 

сключва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

31/ №45-06-

021/30.08.2016г. 

ВСС и „ЛИРЕКС 

БГ“ ООД 

Доставка на 

компютърна 

техника за нуждите 

на Висш съдебен 

съвет и 

съдилищата по 

обособена позиция 

№2 „Доставка на 

компютърни 

конфигурации за 

нуждите на ВСС и 

В срок до 15 

календарни дни 

след представяне 

на фактура-

оригинал и 

приемо-

предавателен 

протокол за 

приетата 

доставка 

№15/24.03.2016г. 
665 940 лв. 

без ДДС 

30 

календар

ни дни от 

сключва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



съдилищата“ 

32/ №45-06-

022/30.08.2016г. 

ВСС и „ЛИРЕКС 

БГ“ ООД 

Доставка на 

компютърна 

техника за нуждите 

на Висш съдебен 

съвет и 

съдилищата по 

обособена позиция 

№4 „Доставка на 

скенери за нуждите 

на ВСС и 

съдилищата“ 

В срок до 15 

календарни дни 

след представяне 

на фактура-

оригинал и 

приемо-

предавателен 

протокол за 

приетата 

доставка 

№15/24.03.2016г. 
153 800 лв. 

без ДДС 

30 

календар

ни дни от 

сключва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

33/ 45-06-

023/01.09.2016г. 

ВСС и „ПРАЙМ 

ТЕХНОЛОДЖИС“ 

ЕООД 

Доставка на 

компютърна 

техника за нуждите 

на Висш съдебен 

съвет и 

съдилищата по 

обособена позиция 

№3 „Доставка на 

лаптопи за 

нуждите на ВСС и 

съдилищата“ 

В срок до 15 

календарни дни 

след представяне 

на фактура-

оригинал и 

приемо-

предавателен 

протокол за 

приетата 

доставка 

№15/24.03.2016г. 
169 500 лв. 

без ДДС 

30 

календар

ни дни от 

сключва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

34/ №45-06-

024/02.09.2016г. 

ВСС и 

„КОНТРАКС“ АД 

Доставка на 

компютърна 

техника за нуждите 

на Висш съдебен 

съвет и 

съдилищата по 

обособена позиция 

№6 „Доставка на 

клавиатури и 

мишки“ 

В срок до 15 

календарни дни 

след представяне 

на фактура-

оригинал и 

приемо-

предавателен 

протокол за 

приетата 

доставка 

№15/24.03.2016г. 
320 лв. без 

ДСС 

30 

календар

ни дни от 

сключва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

Договори за първоначално обучение на кандидати за младши съдии – випуск 2017 (по азбучен ред) 



35/ №45-08-

001/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и А. П. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

36/ №45-08-

002/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и А. К. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

37/ №45-08-

003/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и А. И. И. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

38/ №45-08-

004/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и А. С. 

М. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

39/ №45-08-

005/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Б. Д. М. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



40/ №45-08-

006/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Б. В. П. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

41/ №45-08-

007/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Б. Д. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

42/ №45-08-

008/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и И. Г. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

43/ №45-08-

009/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и И. С. А. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

44/ №45-08-

010/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и К. Р. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



45/ №45-08-

011/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и К. В. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

46/ №45-08-

012/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и М. Н. 

Н. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

47/ №45-08-

013/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и О. Р. Ч. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

48/ №45-08-

014/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и П. Г. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

49/ №45-08-

015/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и С. Т. А. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



50/ №45-08-

016/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и С. С. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

51/ №45-08-

017/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и С. Н. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

52/ №45-08-

018/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Х. Б. Н. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

съдия 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

Договори за първоначално обучение на кандидати за младши прокурори – випуск 2017 (по азбучен ред) 

53/ №45-08-

019/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и А. Р. Н. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

54/ №45-08-

020/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Б. К. Г. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

младши 

прокурор 

55/ №45-08-

021/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и В. В. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

56/ №45-08-

022/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и В. Н. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

57/ №45-08-

023/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и В. С. Р. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

58/ №45-08-

024/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Г. В. В. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



ЗСВ 

59/ №45-08-

025/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Г. Л. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

60/ №45-08-

026/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Г. П. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

61/ №45-08-

027/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Г. В. Ц. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

62/ №45-08-

028/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Д. Х. С. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

63/ №45-08-

029/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Д. Ж. 

П. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, до 

30 число на 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 
03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 



обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

текущия месец, 

по банков път 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

(оригинал) 

64/ №45-08-

030/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Д. А. К. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

65/ №45-08-

031/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и З. Л. А. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

66/ №45-08-

032/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и З. Е. Д. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

67/ №45-08-

033/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и З. М. Ц. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

прокурор 

68/ №45-08-

034/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и И. В. Б. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

69/ №45-08-

035/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и И. Г. И. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

70/ №45-08-

036/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и И. Н. 

Й. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

71/ №45-08-

037/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и М. Е.Й. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



72/ №45-08-

038/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и М. В. 

М. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

73/ №45-08-

039/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Н. М. 

М. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

74/ №45-08-

040/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Н. К. 

Т.-А. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

75/ №45-08-

041/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Н. М. 

Д. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

76/ №45-08-

042/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Н. В. 

М. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

по банков път дение на 

младши 

прокурор 

77/ №45-08-

043/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и С. М. 

Г.-Д. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

78/ №45-08-

044/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Т. С. 

Н.-С. (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

79/ №45-08-

045/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Т. Я. Т. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

80/ №45-08-

046/10.10.2016г. 
ВСС, НИП и Ц. В. С. 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

81/ №45-08-

047/10.10.2016г. 

ВСС, НИП и Я. П. Й. 

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, до 

30 число на 

текущия месец, 

по банков път 

Протокол 

№33/21.09.2016г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

младши 

прокурор 

03.07.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

82/ №45-06-

025/12.10.2016г. 
ВСС и „БТК“ ЕАД 

Предоставяне на 

достъп до интернет 

Ежемесечно, в 

срок до 30 дни от 

датата на 

издаване на 

фактурата, по 

банков път 

Протокол 

№34/29.09.2016г. 

700 лв. на 

месец без 

ДДС 

Минима

лен срок 

от 1 

година 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

83/ №45-06-

026/14.10.2016г. 

ВСС и 

„ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАКРИЛА 

МЕДИКО-

ДЕНТАЛЕН 

ЦЕНТЪР“ ООД 

Извършване на 

профилактични 

медицински 

прегледи и 

изследвания на 

членовете на ВСС 

и служителите на 

АВСС 

На два етапа: 1. 

30% от общата 

прогнозна 

стойност на 

договора в срок 

до 10 дни от 

подписването му; 

2. окончателно 

плащане, 

платимо в срок 

до 5 работни дни 

от приключване 

на изпълнението 

на договора 

срещу 

представяне на 

приемо-

предавателен 

протокол 

Протокол 

№36/06.10.2016г. 

Прогнозна 

стойност 

9 998 лв. 

Срок за 

извършв

ане на 

прегледи

те и 

изследва

нията – 3 

месеца, 

считано 

от 

20.10.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



84/ №45-06-

027/19.10.2016г. 

ВСС и „РОЕЛ-98“ 

ООД 

Доставка на 

канцеларски 

материали и офис 

консумативи за 

нуждите на ВСС 

Стойността на 

всяка приета 

доставка по 

заявка се 

заплаща в срок 

до 10 работни 

дни след 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол и 

представена от 

Изпълнителя 

фактура 

Протокол 

№37/13.10.2016г. 

Прогнозна 

стойност 

30 000 лв. 

без ДДС 

12 месеца 

от 

сключва

не на 

договора 

или до 

достиган

е на 

законови

я праг, 

предвиде

н за 

директно 

възлаган

е  

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

85/ Анекс №4 

№45-06-

028/20.10.2016г. 

към договор за 

наем №45-06-

026/18.10.2016г. 

ВСС и 

„ПРОПЪРТИ-2007“ 

ЕООД 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот  

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол 

№44/18.10.2012г., 

№39/10.10.2013г.; 

№45/15.10.2014г.; 

№59/10.12.2014г, 

№50/08.10.2015г. 

и 

№37/13.10.2016г. 

8004 лв. 

До 

изтичане 

на 

мандата 

на 

настоящ

ия 

състав на 

ВСС 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

86/ №45-06-029/ 

26.10.2016г. 

ВСС и 

„УНИТРЕЙД-БГ“ 

ООД 

Събиране, 

извозване и 

конфиденциално 

унищожаване на 

предоставено от 

възложителя 

количество архив с 

изтекъл срок на 

съхранение 

- 
Протокол 

№37/13.10.2016г. 

безвъзмезд

ен 

12 месеца 

от 

подписва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

87/ №45-06-030/ 

26.10.2016г. 

ВСС и 

„УНИТРЕЙД-БГ“ 

Събиране, 

извозване и 
- 

Протокол 

№37/13.10.2016г. 

безвъзмезд

ен 

12 месеца 

от 

Дирекция 

„Правна” 



ООД унищожаване на 

цялото количество 

отпадъчна хартия 

на възложителя 

подписва

не на 

договора 

(оригинал) 

88/ №45-06-

031/31.10.2016г. 
ВСС и „ВЕЕМ 

КОНСУЛТ“ ЕАД 

Предоставяне на 

право на 

използване 

(лицензия) на 

компютърна 

програма ПРОЗОП 

и техническа 

поддръжка 

На 12 равни 

месечни вноски, 

платими до 10-то 

число на 

текущия месец 

след представяне 

на фактура 

Протокол 

№38/20.10.2016г. 

2065 лв. без 

ДДС 

12 месеца 

от 

подписва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

89/ №45-06-

032/02.11.2016г. 
ВСС и 

„ИНТЕРСОТ“ ООД 

Мониторинг, 

абонаментно 

обслужване и 

техническо 

поддържане на 

СОТ-система на 

обект регистратура 

за класифицирана 

информация в 

сградата на ВСС, 

находяща се на ул. 

„Екзарх Йосиф“ 

№12 

На осем равни 

вноски, в срок от 

10 работни дни 

след представяне 

на фактура за 

съответното 

тримесечие и 

двустранно 

подписан 

протокол 

Протокол 

№39/27.10.2016г. 

1200 лв. без 

ДДС 

24 месеца 

от 

влизане 

в сила на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

90/ №55-06-

006/09.11.2016г. 

ВСС и М. Р. С.-Л. 

(лични данни) 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот за 

жилищни нужди  

Ежемесечно, до 

10-то число на 

текущия месец 

Протокол 

№37/13.10.2016г. 

и Протокол 

№40/03.11.2016г. 

800 лв. на 

месец 

От 

21.09.16г. 

до 

изтичане 

на 

мандата 

на 

ползвате

ля като 

член на 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



КАК към 

Съдийск

а 

колегия 

91/ №55-06-

007/09.11.2016г. 
ВСС и М. Д. Д. 

(лични данни) 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на части 

от недвижим имот 

за жилищни нужди  

Ежемесечно, до 

10-то число на 

текущия месец 

Протокол 

№37/13.10.2016г. 

и Протокол 

№40/03.11.2016г. 

800 лв. на 

месец 

От 

15.10.16г. 

до 

изтичане 

на 

мандата 

на 

ползвате

ля като 

член на 

КАК към 

Съдийск

а 

колегия 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

92/ Анекс №4 

№45-06-

097/14.11.2016 

към договор за 

наем №45-06-

097/12.11.2012г. 

ВСС и Н. С. А.-Г. 

(лични данни) 

Наем на недвижим 

имот  

Ежемесечно до 

15-то число на 

текущия месец 

№44/18.10.2012г., 

№39/10.10.2013г., 

№45/15.10.2014г., 

№59/10.12.2014г, 

№50/08.10.2015г. 

и 

№37/13.10.2016г. 

8534 лв. 

До 

изтичане 

на 

мандата 

на 

настоящ

ия 

състав на 

ВСС 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

93/ №45-04-

005/17.11.2016г. 

ВСС и Р. И. Р. 

(лични данни) 

Оценка на 

системата за 

електронно 

дистанционно 

гласуване по 

отношение на 

гарантирането на 

тайната на 

Еднократно, в 

срок до 5 дни 

след приемане на 

извършената 

работа с приемо-

предавателен 

протокол  

№24/18.06.2008г., 

№27/11.07.2013 и 

№43/16.11.2016г. 

200 лв. 

От 

17.11.16г. 

до 

30.11.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



гласуването и 

свободното 

волеизявление 

94/ №55-06-

010/21.11.2016г. 

ВСС и В. Д. В. 

(лични данни) 

Предоставяне за 

временно 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот 

(офис), намиращ се 

в гр. София, ул. 

„Княз Борис I“ 

№156 за нуждите 

на 

администрацията 

на ВСС 

Ежемесечно, до 5-

то число на 

текущия месец 

№42/17.11.2016г. 9600 лв.  

1 година 

от 

сключва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

95/ №45-04-

006/17.11.2016г. 

ВСС и Р. Д. Й. 

(лични данни) 

Оценка на 

системата за 

електронно 

дистанционно 

гласуване по 

отношение 

гарантирането на 

тайната на 

гласуването и 

свободното 

волеизявление за 

срок от 17.11.2016г. 

до 30.11.2016г. 

включително 

Еднократно, до 5 

дни след 

приемане на 

извършената 

работа с приемо-

предавателен 

протокол 

№24/18.06.2008г., 

№27/11.07.2013г. 

и решение на 

КБФ 

№43/16.11.2016г. 

200 лв. 

От 

17.11.16г. 

до 

30.11.16г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

96/ № ВСС – 

1034 от 

14.12.2016 г. 

ВСС и 

„УНИВЕРСИАДА” 

ЕАД 

Наем на 

многофункционал

на зала, заедно със 

спомагателни стаи, 

всички прилежащи 

помещения и 

По банков път – 

на две вноски:  

30 % авансово 

плащане в срок 

до 5 дни от 

сключване на 

№ 45/08.12.2016 г. 
10 000 лева 

без ДДС 

от 

14.12.16г. 

до 

25.01.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



оборудване  за 

техническо 

обезпечаване за 

дните 14.01.2017 г. 

и 21.01.2017 г. във 

връзка с 

провеждането на 

Общо събрание на 

прокурорите за 

избор на член на 

ВСС 

договора; 

70 % от наемната 

цена в срок до 

25.01.2017 г. 

 

97/ № ВСС – 

1422 от 

20.12.2016 г. 

ВСС и „ИНФО – 

АДЛ” ЕООД 

Пълно сервизно 

обслужване на 6 

/шест/ броя 

многофункционал

ни машини 

XEROX 

 

По банков път - 

ежемесечно,  в 

срок до 10 

работни дни, след 

представяне на 

подписан 

протокол и  

фактура 

№ 45/08.12.2016 г.  

т. 89 

Съгласно 

оферта на 

Изпълните

ля  

от 

21.01.17г. 

до 

21.01.18г. 

или до 

достиган

е на 

определе

ната 

като 

праг 

законова 

стойност, 

предвиде

на за 

директно 

възлаган

е по реда 

на чл.20, 

ал.4, т.3 

от ЗОП  

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

98/ № ВСС – 

1562 от 

22.12.2016 г.  

ВСС и 

„Микрокомплекс 

Интернешънъл” 

Абонаментно 

поддържане за 

нуждите на ВСС на 

По банков път – 

ежемесечно, в 

срок до 15 – то 

№ 46/15.12.2016 г. 

т. 41 

50 % от 

минимална

та работна 

от 

03.01.17г. 

до  

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



ООД внедрения в 

организацията на 

Абоната програмен 

продукт ALADIN, 

представляващ 

интегрирана 

система за работна 

заплата и 

управление на 

човешките ресурси 

число, след 

представяне на 

фактура 

заплата  03.01.19г.  

 

99/ ВСС – 1585 

от 22.12.2016 г. 

ВСС и „ТАРА КАР” 

ООД 

Периодично 

почистване на 14 

броя служебни 

автомобили  

По банков път – 

ежемесечно, в 

срок до 10 –то 

число на месеца, 

след представяне 

на фактура 

№ 45/08.12.2016 г.  

 

Съгласно 

оферта на 

Изпълните

ля 

от 

22.12.16г. 

до  

22.12.18г. 

 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

100/ ВСС – 1586 

от 22.12.2016 г. 

ВСС и „ТАРА КАР” 

ООД 

Извършване на 

цялостно 

техническо/сервиз

но обслужване – 

ремонтни 

дейности, доставка 

и монтаж на 

резервни части и 

консумативи, 

тенекеджийски –

бояджийски 

дейности, 

репатриране, 

периодични и 

годишни 

технически 

прегледи на 

моторни превозни 

средства, 

По банков път – 

в срок до 10 

работни дни, след 

представяне на 

фактура 

№ 45/08.12.2016 г.  

 

Съгласно 

оферта на 

Изпълните

ля 

от 

22.12.16г. 

до  

22.12.17г. 

 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



собственост на 

ВСС   

101/ ВСС – 1634 

от 23.12.2016 Г. 

ВСС и „Авитек БГ” 

ЕООД 

Извършване на 

следгаранционно 

абонаментно 

обслужване на 

системата за 

видеонаблюдение, 

контрол на достъп 

и СОТ на 

територията на 

сградата на ВСС 

По банков път – 

ежемесечно, в 

срок от 10 

работни дни, след 

представяне на 

фактура 

№ 46/15.12.2016 г. 
5 760 лева 

без ДДС  

от 

05.01.17г. 

до  

05.01.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

102/ ВСС -1765 

от 29.12.2016 Г. 

ВСС и А. В. Ц. 

(лични данни) 

Разработване на 

проекти за четири 

нормативни акта – 

по чл. 360 „е” от 

ЗСВ – Наредба за 

изискванията към 

интернет 

страниците, 

процесуалните 

действия и 

удостоверителните 

изявления, 

форматите и 

техническите 

изисквания”, по 

чл.360 „и” от ЗСВ – 

Наредба за 

организацията и 

редът за водене, 

съхраняване и 

достъп до 

електронните дела, 

по чл.360 „к” от 

По банков път – 

еднократно, след 

приемане на 

извършената 

работа с 

предавателно-

приемателен 

протокол 

№ 24/18.06.2008 г. 

на ВСС 

№ 27/11.07.2013 г. 

на ВСС 

 

№ 49/14.12.2016 г. 

на комисия 

„Бюджет и 

финанси” 

3000 лева 

от  

29.12.16г. 

до  

28.02.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



ЗСВ – Правилник 

за вътрешния ред 

за използване на 

електронен подпис 

и електронна 

идентификация от 

ОСВ и по чл.360 

„т” от ЗСВ – 

Наредба за 

воденето, 

съхраняването и 

достъпа до 

регистъра на 

актовете на 

съдилищата 

103/ ВСС -1765 

от 29.12.2016 Г. 

ВСС и Б. К. И. 

(лични данни) 

Разработване на 

проекти за четири 

нормативни акта – 

по чл. 360 „е” от 

ЗСВ – Наредба за 

изискванията към 

интернет 

страниците, 

процесуалните 

действия и 

удостоверителните 

изявления, 

форматите и 

техническите 

изисквания”, по 

чл.360 „и” от ЗСВ – 

Наредба за 

организацията и 

редът за водене, 

съхраняване и 

По банков път – 

еднократно, след 

приемане на 

извършената 

работа с 

предавателно-

приемателен 

протокол 

№ 24/18.06.2008 г. 

на ВСС 

№ 27/11.07.2013 г. 

на ВСС 

 

№ 49/14.12.2016 г. 

на комисия 

„Бюджет и 

финанси” 

3000 лева 

от  

29.12.16г. 

до  

28.02.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



достъп до 

електронните дела, 

по чл.360 „к” от 

ЗСВ – Правилник 

за вътрешния ред 

за използване на 

електронен подпис 

и електронна 

идентификация от 

ОСВ и по чл.360 

„т” от ЗСВ – 

Наредба за 

воденето, 

съхраняването и 

достъпа до 

регистъра на 

актовете на 

съдилищата 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно Заповед № 95-00-214/29.08.2016 г. на Главния секретар на ВСС в регистъра са 

включени договорите, съобразно функционалната компетентност на дирекция „Правна” към администрацията на 

ВСС. 
 

 



 

 

 

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА,  

СЪОБРАЗНО ФУНКЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”  

КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  
 

 

Рег. № / Дата на 

сключване на 

договора 

 

Страни по договора 
Предмет на 

договора 

Изпълнение на 

договора (начин, 

срокове) 

Решение на ВСС Цена Срок 

 

Съхранение 

(копие/оригина

л) 

отдел, служител 

1/ № ВСС – 126 

от 05.01.2017г. 

ВСС и „Български 

пощи” ЕАД 

Предоставяне на 

пощенски услуги 

за нуждите на ВСС 

До 3 работни дни 

след представяне 

на фактура въз 

основа на 

количествено-

стойностни 

сметки за 

извършените 

през месеца 

услуги 

Протокол 

№ 45 от 

08.12.2016 г., т.41 

до 70 000 

лева без 

ДДС 

от 

31.12.16г. 

 

до 

31.12.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

2/ № ВСС – 738 

от 19.01.2017 г. 

ВСС и „СИЕНСИС” 

АД 

Осигуряване на 

компютърна 

антивирусна 

защита за нуждите 

на съдилищата в 

Република 

България 

По банков път,  

в срок до  

20 работни дни, 

след издаване и 

предоставяне на 

фактура от 

изпълнителя 

Протокол 

№ 1 от  

12.01.2017 г., 

д.т.15 

23 000 лева 

без ДДС 

от  

08.02.17г. 

до  

08.02.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

3/ № ВСС – 885 

от 23.01.2017 г. 
ВСС и „ТЕКО” АД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

телефонна 

централа тип 

По банков път, 

ежемесечно 

Протокол 

№ 1 от  

12.01.2017 г., 

д.т.16 

2 688 лева 

без ДДС 

от  

05.02.17г. 

до  

05.02.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



HiPath 3750 

4/ № ВСС – 

1279 от 

31.01.2017 г. 

ВСС и “СМАРТ 

СИСТЕМС 2010” 

ЕООД 

Актуализация на 

функционалността 

и реализация на 

допълнителни 

функционалности 

на 

централизираната 

система за 

случайно 

разпределение на 

делата   

По банков път – 

еднократно, в 

срок до 20 

работни дни след 

приемане и 

одобряване на 

работата  с 

подписан 

приемо-

предавателен 

протокол  

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.20 

10 950 лева 

без ДДС  

2 месеца 

от датата 

на 

подписва

не на 

договора 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

5/ № ВСС – 

1859 от 

08.02.2017 г. 

ВСС и 

„ИНФОРМАЦИОН

НО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ 

АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– К. И. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

07.02.17г. 

до 

07.02.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

6/ № ВСС – 

1848 от 

08.02.2017 г. 

ВСС и 

„ИНФОРМАЦИОН

НО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ 

АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– С. А. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

07.02.17г. 

до 

07.02.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

7/ № ВСС – 

1854 от 

08.02.2017 г. 

ВСС и 

„ИНФОРМАЦИОН

НО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ 

АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Д. Р. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

07.02.17г. 

до 

07.02.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

8/ № ВСС – 

1858 от 

ВСС и 

„ИНФОРМАЦИОН

Издаване на 

удостоверение за 

По банков път- 

еднократно, в 

Протокол 

№ 3 от  

19,60 лева 

без ДДС 

от  

07.02.17г. 

Дирекция 

„Правна” 



08.02.2017 г. НО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ 

АД 

електронен подпис 

– Н. Г. (лични 

данни) 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

26.01.2017 г.,  

т.15 

до 

07.02.18г. 

(оригинал) 

9/ № ВСС – 

1855 от 

08.02.2017 г. 

ВСС и 

„ИНФОРМАЦИОН

НО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ 

АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– И. Д. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

07.02.17г. 

до 

07.02.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

10/ № ВСС – 

1855 от 

08.02.2017 г. 

ВСС и 

„ИНФОРМАЦИОН

НО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ 

АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– К. Т. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

07.02.17г. 

до 

07.02.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

11/ № ВСС – 

1853 от 

08.02.2017 г. 

ВСС и 

„ИНФОРМАЦИОН

НО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ 

АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– М. Л. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

07.02.17г. 

до 

07.02.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

12/ № ВСС – 

2049 от 

10.02.2017 г. 

ВСС и „ПРОТЕХ“ 

АД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване, 

поддръжка, 

отстраняване на 

повреди и/или 

обслужване при 

аварийни 

повиквания на 

По банков път – 

ежемесечно , в 

срок до 10 

работни дни след 

представяне на 

фактура и 

протокол  

Протокол 

№ 4 от  

02.02.2017 г.,  

т.8 

10 080 лева 

без ДДС 

от 

15.02.17г. 

до  

15.02.19г 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



пожароизвестителн

ата система в 

сградата на ВСС 

13/ № ВСС – 

2975 от 

27.02.2017 г. 

ВСС и „АРТЕ.ДОК“ 

ЕООД 

Извършване на 

писмени и устни 

преводи за 

нуждите на ВСС 

По банков път – 

след завършване 

на всяко 

мероприятие, в 

срок до 5 работни 

дни след 

представяне на 

фактура и 

двустранно 

подписан 

протокол 

Протокол 

№ 6 от  

16.02.2017 г.,  

т.19 

Съгласно 

оферта на 

Изпълните

ля 

от 

27.02.17г. 

до 

27.02.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

14/ № ВСС – 

3136 от 

28.02.2017 г. 

ВСС и А. Н. Н. 

(лични данни) 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот  

По банков път- 

ежемесечно, до 

10-то число на 

текущия месец 

Протокол  

№ 7 от  

23.02.2017 г.  

750 лева на 

месец 

от 

06.02.17г. 

до 

изтичане 

на 

мандата 

настоящ

ия 

състав на 

ВСС 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

15/ № ВСС – 

3244 от 

02.03.2017 г. 

ВСС и „ДИУЕЪР“ 

ЕООД 

Абонаментно 

обслужване, 

техническа 

поддръжка и 

периодична 

актуализация на 

Счетоводна 

програма „Бизнес 

процесор – WEB 

версия 

счетоводство“ за 

По банков път- 

ежемесечно, в 

срок до 10 

работни дни след 

представяне на 

фактура и 

протокол за 

извършена 

работа  

Протокол  

№ 3 от  

26.01.2017 г. 

533 174,40 

лева без 

ДДС 

от 

27.02.17г. 

до 

27.02.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



нуждите на 

органите на 

съдебната власт – 

Централно 

управление и 346 

поделения 

16/ № ВСС – 

3224 от 

02.03.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– К. З. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

02.03.17г. 

до 

02.03.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

17/ № ВСС – 

3375 от 

07.03.2017 г 

ВСС и „БГ УАН“ 

ЕООД 

Предоставяне на 

услугата 

„Колокиране на 

комуникационно 

оборудване и 

поддръжка на уеб 

сървър, 

предоставен от 

Възложителя в 

техническия 

център на 

Изпълнителя“ 

По банков път – 

ежемесечно, в 

срок до 15 –то 

число на месеца 

и предоставяне 

на фактура 

Протокол 

№ 7 от  

23.02.2017 г.,  

т.19 

4 704 лева 

без ДДС 

от  

07.03.17г. 

до 

07.03.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

18/ № ВСС – 

3520 от 

09.03.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Г. Г. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

09.03.17г. 

до 

09.03.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

19/ № ВСС – 

3650 от 

13.03.2017 г. 

ВСС и „АЙ ПИ 

СЕК“ ЕООД 

Предоставяне на 

хостинг, 

техническо 

По банков път – 

на четири равни 

вноски, в  срок до 

Протокол 

№ 6 от  

16.02.2017 г.,  

12 500 лева 

без ДДС 

от  

13.03.17г. 

до 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



осигуряване, 

поддръжка и 

осигуряване на 

Интернет 

свързаност в 

техническия 

център на 

Изпълнителя 

10-то число на 

месеца следващ 

всяко 

тримесечие, след 

подписване на 

констативен 

протокол за 

приемо-

предаване на 

извършената 

работа и 

предоставяне на 

фактура 

т.18.3 13.03.18г. 

20/ № ВСС – 

3651 от 

13.03.2017 г. 

ВСС и „АБАТИ“ АД 

Поддръжка на 

разработения за 

нуждите на 

Възложителя 

централен уеб 

базиран интерфейс 

за публикуване на 

съдебните актове 

По банков път – 

ежемесечно, в  

срок до 10-то 

число на 

следващия месец, 

след подписване 

на констативен 

протокол за 

приемо-

предаване на 

извършената 

работа и 

предоставяне на 

фактура 

Протокол 

№ 6 от  

16.02.2017 г.,  

т.18.2 

12 000 лева 

без ДДС 

от  

13.03.17г. 

до 

13.03.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

21/ № ВСС – 

3968 от 

16.03.2017 г. 

ВСС и К.П. Н 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол-

стенограма, 

съгласно 

изискванията на 

чл.192, ал.3 от ЗСВ 

(отм.) от 

насроченото 

Еднократно, в 

брой, след 

приемане на 

извършената 

работа с 

предавателно- 

приемателен 

протокол 

Протокол 

№ 24 от  

18.06.2008 г. на 

ВСС,  

 Протокол № 27 

от  11.07.2013 г., 

т.52  на ВСС и 

протокол № 

780 лева 

16.03.17г. 

до 

21.04.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



събеседване с 

допуснатите 

кандидати в 

конкурси за 

повишаване в 

длъжност и за 

преместване в 

окръжните 

прокуратури и 

окръжните 

съдилища – 

гражданска и 

търговска колегия 

11/08.03.2017 г., 

т.34 на КБФ към 

Пленума на ВСС 

22/ № ВСС – 

4037 от 

17.03.2017 г. 

ВСС и Ю.С.Д 

(лични данни) 

Изготвяне на 

протокол-

стенограма, 

съгласно 

изискванията на 

чл.192, ал.3 от ЗСВ 

(отм.) от 

насроченото 

събеседване с 

допуснатите 

кандидати в 

конкурси за 

повишаване в 

длъжност и за 

преместване в 

окръжните 

прокуратури и 

окръжните 

съдилища – 

гражданска и 

търговска колегия 

Еднократно, в 

брой, след 

приемане на 

извършената 

работа с 

предавателно- 

приемателен 

протокол 

 

 

Протокол 

№ 24 от  

18.06.2008 г. на 

ВСС,  

 Протокол № 27 

от  11.07.2013 г., 

т.52  на ВСС и 

протокол № 

11/08.03.2017 г., 

т.34 на КБФ към 

Пленума на ВСС 

780 лева 

17.03.17г. 

до 

21.04.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

23/ № ВСС- ВСС и СУ Предоставяне за Еднократно, по Протокол № 5 от 15 420 лева 08.04.17г. Дирекция 



4528 от 

28.03.2017 г. 

„Св.Климент 

Охридски“ 

временно и 

възмездно 

ползване на 

аудитории и зала 

за провеждане на 

изпити за младши 

магистрати 

банков път, в 

срок до 3 дни 

след датата на 

подписване на 

договора 

01.02.2017 г. на 

ВСС и протокол 

№ 12 от 

15.03.2017 г. на 

комисия 

„Бюджет и 

финанси“  

без ДДС до 

29.04.17г. 

„Правна” 

(оригинал) 

24/ № ВСС–

4766 от 

03.04.2017 г. 

ВСС и „АБАТИ“ АД 

Надграждане на 

информационната 

система за избор на 

членове на ВСС, 

част от Единния 

портал на 

електронното 

правосъдие 

Еднократно, по 

банков път, в 

срок до 10 

работни дни след 

представяне н 

фактура и 

двустранно 

подписан 

приемо-

предавателен 

протокол 

Протокол 

№ 10 от  

16.03.2017 г.,  

т.42.2 

29 900 лева 

без ДДС и 

35 880 лева 

с ДДС 

03.04.17г. 

до 

28.04.17г.  

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

25/ № ВСС – 

5042 от 

07.04.2017 г. 

ВСС и „ЕСОФ БГ“ 

ЕООД 

Онлайн излъчване 

в реално време на 

заседанията на 

пленума и на 

колегиите на ВСС 

на Интернет 

страницата на 

Съвета 

Ежемесечно, в  

срок до 10-то 

число на 

следващия месец 

и след  

предоставяне на 

фактура 

Протокол 

№ 11 от  

23.03.2017 г.,  

т.19 

8 880 лева 

без ДДС  

07.04.17г. 

до 

07.04.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

26/ № ВСС – 

5178 от 

10.04.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– М.Л. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

11.04.17г. 

до 

11.04.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

27/ № ВСС – 

5459 от 
ВСС и „Абати“ АД 

Поддръжка на 

внедрената във 

На 12 равни 

месечни вноски, 

 

 

 

 

от 

18.04.17г. 

Дирекция 

„Правна” 



18.04.2017 г. 

 

ВСС 

Информационна 

система за 

мониторинг и 

контрол на 

дейността на 

вещите лица 

в срок до 10-то 

число на 

следващия месец 

след подписване 

на констативен 

протокол за 

приемо-

предаване на 

извършената 

работа и 

представяне на 

фактура 

 

Протокол 

№ 6 от  

16.02.2017 г.,  

т.18.1 

 

 

7 990 лв. 

без ДДС 

до  

18.04.18г. 

(оригинал) 

 

 

 

 

 

28/ № ВСС – 

5642 от 

20.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

ВСС и 

„УНИВЕРСИАДА“ 

ЕАД 

 

Предоставяне за 

ползване на 

многофункционал

на зала, заедно със 

спомагателни стаи, 

всички прилежащи 

помещения и 

оборудване за 

техническо 

обезпечаване 

По банков път, 

както следва: 

аванс 30% от 

наемната цена, в 

срок до 5 дни 

след сключване 

на договора и 

след получаване 

на оригинала на 

фактурата; 

окончателно 

плащане – 70 % 

от наемната 

цена, в срок до 

31.05.2017г. и 

след получаване 

на оригинала на 

фактура. 

Протокол 

№ 12 от 

06.04.2017 г., 

т.36.3 

10 000 лв. 

без ДДС 

от 

13.05.17г. 

до 

27.05.17г. 

 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

29/ № ВСС – 

6017 от 

26.04.2017 Г. 

ВСС и „ИНТЕР 

ЕКСПО ЦЕНТЪР“ 

ЕООД 

Предоставяне за 

временно 

възмездно 

ползване на 

изложбена зала № 

По банков път, 

както следва: 

аванс 5 000 евро 

без ДДС, в срок 

до 12.05.2017 г. по 

Протокол 

№ 12 от 

06.04.2017 г., 

т.36.4 

19 716 евро 

без ДДС 

 

от 

09.06.17г. 

до 

10.06.17г. 

 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



2 заедно с 

прилежащото й 

фоайе, намиращи 

се на територията 

на комплекс 

„Интер Експо и 

Конгресен Център“ 

в гр.София за 

провеждане на 

общо събрание за 

избор на членове 

на ВСС, което ще 

се проведе на 

10.06.2017 г. 

проформа –

фактура и 

остатък в размер 

на 14 716 евро без 

ДДС най-късно  

3 дни след 

приключване на 

събитието, но не 

по-късно от 

15.06.2017 г. 

30/ № ВСС – 

6173 от 

03.05.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– М.Р. (лични 

данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

03.05.17г. 

до 

03.05.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

31/ № ВСС – 

6174 от 

03.05.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– И.И. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

03.05.17г. 

до 

03.05.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

32/ № ВСС – 

6205 от 

04.05.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– И. М. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

04.05.17г. 

до 

04.05.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



33/ № ВСС – 

6206 от 

04.05.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Д. Б. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

04.05.17г. 

до 

04.05.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

34/ № ВСС – 

6220 от 

04.05.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– А.С. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

04.05.17г. 

до 

04.05.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

35/ № ВСС – 

6222 от 

04.05.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Е.И. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

04.05.17г. 

до 

04.05.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

36/ № ВСС – 

6367 от 

09.05.2017 г. 

ВСС и „БИГНАТОВ 

СТУДИО НЮ 

ЙОРК“ ЕООД 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

система за 

безжично 

гласуване за 

нуждите на общите 

събрания на 

съдиите, 

прокурорите и 

следователите за 

избор на членове 

на ВСС  

По банков път – 

след всяко 

отделно общо 

събрание и 

подписан 

приемо- 

предавателен 

протокол, в срок 

до 7 /календарни/ 

дни след 

представяне на 

документите, 

удостоверяващи 

изпълнението на 

Протокол 

№ 12 от  

16.04.2017 г.,  

т.36.5 

50 000 лева 

без ДДС 

09.05.17г. 

до 

17.06.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



 

ЗОП  

чл.20, ал.3, т.2 

услугата 

37/ № ВСС – 

6364 от 

09.05.2017 г. 

ВСС и „КПМГ 

БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Изработване на 

техническо задание 

на обществена 

поръчка с предмет: 

„Застраховка 

живота и 

трудоспособността 

чрез групова 

застраховка 

„Злополука“ на 

общо 14 457,5 

действащи и 

предстоящи за 

назначаване съдии, 

прокурори и 

следователи, 

младши съдии, 

младши прокурори 

и младши 

следователи, 

кандидати за 

младши съдии, 

младши прокурори 

и младши 

следователи, 

съдебни 

помощници и 

прокурорски 

помощници, 

членове на ВСС, 

инспектори в 

ИВСС, служители 

По банков път – 

еднократно, в 

срок до 10 

работни дни след 

представяне на 

фактура и  

подписване на 

предавателно-

приемателен 

протокол 

Протокол 

№ 13 от  

20.04.2017 г.,  

т.33 

14 000 лева 

без ДДС 

 

 

 

 

 

09.05.17г. 

до 

20.05.17г. 

за 

техничес

кото 

задание  

 

 

 

 

 

и до 

сключва

нето на 

договор 

за 

възлаган

е на 

обществе

на 

поръчка  

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



на НИП и съдебни 

служители“ и 

оказване на 

съдействие при 

провеждане на 

процедурата за 

възлагане на 

обществената 

поръчка 

38/ № ВСС – 

8102 от 

16.06.2017 г. 

ВСС и „Актива-1“ 

ООД 

Обслужване по 

трудова медицина 

на членовете на 

ВСС, АВСС и 

дирекция 

„Вътрешен одит” 

във ВСС 

По банков път, 

еднократно, в 

срок до 14 дни от 

подписване на 

договора и 

представяне на 

фактура 

Протокол 

№ 13 от  

20.04.2017 г.,  

т.28 

1260 лева 

без ДДС 

16.06.17г. 

до 

16.06.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

39/ № ВСС – 

9361 от 

06.07.2017 г. 

ВСС и „Димар 

Инженеринг“ ЕООД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване на 

следните видове 

инсталации и 

съоръжени: 

отопление, 

вентилация и 

климатизация 

/ОВК/, 

автоматизация на 

ОВК и ВиК 

инсталация в 

сградата на ВСС 

По банков път – 

ежемесечно, в 

срок до 10 

работни дни след 

представяне на 

фактура и  

подписване на 

приемо- 

предавателен 

протокол 

Протокол 

№ 20 от  

22.06.2017 г.,  

т.20 

11 700 лева 

без ДДС 

14.07.17г. 

до 

14.07.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

40/ № ВСС – 

9364 от 

06.07.2017 г. 

ВСС и Стоян Йотов 

Йотов 

Извършване на 

външна оценка на 

качеството по 

отношение на 

одитната дейност 

По банков път, 

еднократно, в 

срок до 10 дни 

след представяне 

на заверен с 

Протокол 

№ 19 от  

15.06.2017 г.,  

т.25 

3 990 лева  

06.07.17г. 

до 

04.08.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



на дирекция 

„Вътрешен одит“ 

във ВСС  

входящ номер в 

деловодната 

система на ВСС 

доклад с 

окончателни 

резултати от 

външната оценка 

41/ Анекс № 5 

с рег. № ВСС - 

9378 към 

договор №45-

06-

041/31.07.2013 г. 

ВСС и Иън Алистър 

Магил 

Наем на недвижим 

имот (ползвател 

Даниела Костова) 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол 

№ 37 от  

13.10.2016 г.,  

т.15.1. 

800 лв. на 

месец 

До 

изтичане 

на 

мандата 

на 

настоящ

ия 

състав на 

ВСС 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

42/ № ВСС – 

9723 от 

13.07.2017 г. 

ВСС и „Еврогруп- 

33“ ЕООД 

Абонаментно 

техническо 

обслужване и 

ремонт на 

непрекъсваемо 

токозахранващо 

устройство / UPS/ 

По банков път, 

на 8 /осем/ равни 

вноски, в срок до 

10 /десет/ работни 

дни след 

подписване на 

приемо- 

предавателен 

протокол и 

представяне на 

фактура  

Протокол 

№ 21 от  

29.06.2017 г.,  

т.29 

1 800 лева 

без ДДС 

13.07.17г. 

до 

13.07.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

43/ № ВСС – 

9533 от 

10.07.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Р.А. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

10.07.17г. 

до 

10.07.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



44/ № ВСС – 

9535 от 

10.07.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– В.Х. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

10.07.17г. 

до 

10.07.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

45/ № 9976 – 

18.07.2017 г. 

ВСС и БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКА

ЦИОННА 

КОМПЪНИЯ ЕАД 

Предоставяне на 

далекосъобщителн

и услуги и 

обществени 

електронни 

съобщителни 

услуги чрез 

обществени 

мобилни мрежи по 

стандарти GSM 

/глобална система 

за мобилни 

комуникации/ и 

UMTS 

/универсална 

мобилна 

телекомуникацион

на система/ 

Ежемесечно, по 

банков път, в 

срок до 30 

календарни дни 

след 

приключване на 

отчетния период 

и предоставяне 

на оригинални 

фактури 

Протокол 

№ 22 от  

06.07.2017 г.,  

т.32 

Съгласно 

оферта на 

Изпълните

ля 

от  

18.07.17г. 

до 

18.07.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

46/ № 9977 – 

18.07.2017 г. 

ВСС и БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКА

ЦИОННА 

КОМПЪНИЯ ЕАД 

Предоставяне на 

далекосъобщителн

и услуги чрез 

фиксирана 

телефонна мрежа 

Ежемесечно, по 

банков път, в 

срок до 30 

календарни дни 

след 

приключване на 

отчетния период 

и предоставяне 

на оригинални 

фактури 

Протокол 

№ 22 от  

06.07.2017 г.,  

т.32 

Съгласно 

оферта на 

Изпълните

ля 

от  

18.07.17г. 

до 

18.07.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



47/ № ВСС – 

10753 от 

03.08.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Р.Г. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 24 от  

13.05.2015 г. 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

03.08.17г. 

до 

03.08.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

48/ № ВСС – 

11021 от 

09.08.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– С. К. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

08.08.17г. 

до 

08.08.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

49/ № ВСС – 

11022 от 

09.08.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– П.С. 

(лични данни) 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

08.08.17г. 

до 

08.08.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

50/ № ВСС – 

11051 от 

09.08.2017 г. 

ВСС и В.К.В 

(лични данни) 

Участие като член 

в работата на 

Комисии, 

назначени по реда 

на ЗОП за подбор, 

разглеждане, 

оценка и 

класиране на 

оферти, подадени 

по 2 броя открити 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки 

В брой, в срок до 

5 дни след 

приключване 

работата на 

комисията за 

всяка една от 

процедурите 

Протокол  

№ 17 от 

11.05.2017 г. 

1 000 лева 

от  

09.08.17г. 

до 

приключ

ване 

работата 

на 

комисии

те 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



51/ № ВСС – 

11418 от 

18.08.2017 г. 

ВСС и „ТАРА КАР“ 

ООД 

Извършване на 

цялостно сервизно 

и техническо 

обслужване на 

автомобили, 

собственост на 

ВСС 

По банков път,  

в срок до 10 дни 

от датата на 

представяне на 

фактура и 

подписан 

приемо-

предавателен 

протокол  

Протокол  

№ 21 от 

29.06.2017 г. 

до 35 000 

лева без 

ДДС 

от  

18.08.17г. 

до 

18.08.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

52/ № ВСС – 

12157 от 

11.09.2017 г. 

ВСС и Адвокатско 

дружество „Попов и 

партньори“ 

Изработване на 

техническо задание 

на обществена 

поръчка  

По банков път,  

в срок до 10 дни 

след представяне 

на фактура и 

подписан 

приемо-

предавателен 

протокол 

Протокол  

№ 24 от 

27.07.2017 г. 

1 500 лева 

без ДДС 

от  

11.09.17г. 

до 

25.09.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

53/ № ВСС – 

12193 от 

12.09.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Светослав 

Христов 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 3 от  

26.01.2017 г.,  

т.15 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

12.09.17г. 

до 

12.09.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

Кандидати за младши прокурори 

54/ № ВСС – 

13324 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и И. К. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в  

РП – Стара Загора 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

55/ № ВСС – 

12952  от 

ВСС, НИП и  

А. К. –  

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

70 % от 

основното 
01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 



29.09.2017 г. (лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в СРП 

 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

21.09.2016 г. възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

(оригинал) 

56/ № ВСС – 

12956  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

К. К. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Варна 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

57/ № ВСС – 

13012  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Т. Н. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Видин 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

58/ № ВСС – 

12953  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

И. Г. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Благоевград 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

59/ № ВСС – 

12976  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. Г.–  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



РП - Враца 

 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

р 

60/ № ВСС – 

12964  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

 А. Т. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

СРП 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

61/ № ВСС – 

12939  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Г. М. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

СРП  

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

62/ № ВСС – 

12969  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Х. Х. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Сливен 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

63/ № ВСС – 

12973  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

И. К. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Разлог 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



64/ № ВСС – 

12948  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. Б. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

СРП  

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

65/ № ВСС – 

13003  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. Д. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Монтана 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

66/ № ВСС – 

13007  от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Д. Т. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Добрич 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

67/ № ВСС – 

12961 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Ц. К. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

РП – Велико 

Търново 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

68/ № ВСС – 

12957 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

В. И. –  

(лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



кандидат за младши 

прокурор в   

РП –Кърджали 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

дение на 

мл.прокуро

р 

69/ № ВСС – 

12970 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Н. Т. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП –Плевен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

70/ № ВСС – 

13004 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

К. И. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП –Шумен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

71/ № ВСС – 

12944 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. П. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

СРП  

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

72/ № ВСС – 

12972 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. Д. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Перник 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

73/ № ВСС – 

12950 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Б. П. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Пазарджик 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

74/ № ВСС – 

12946 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

В. Г. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

75/ № ВСС – 

12968 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Е. А. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

СРП  

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

76/ № ВСС – 

12959 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

А. Ц. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

СРП  

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

77/ № ВСС – ВСС, НИП и  Задължително Ежемесечно, по Протокол  70 % от 01.07.18г. Дирекция 



12940 от 

29.09.2017 г. 

В. П. 

 – (лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

СРП  

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

банков път № 33 от 

21.09.2016 г. 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

“Правна” 

(оригинал) 

78/ № ВСС – 

12945 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Г. Т. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Разград 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

79/ № ВСС – 

12955 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Д. Д. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Хасково 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

80/ № ВСС – 

12971 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Д. К. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Сливница 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

81/ № ВСС – 

12965 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

В. Г. 

 – (лични данни) 

кандидат за младши 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



прокурор в   

РП - Русе 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

мл.прокуро

р 

82/ № ВСС – 

12947 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. К. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

РП - Търговище 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

83/ № ВСС – 

12943 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Л. И. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

РП – Стара Загора 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

84/ № ВСС – 

12941 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. В. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

прокурор в   

РП – Стара Загора 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

85/ № ВСС – 

12967 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. А. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в   

РП – Ямбол 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



ЗСВ 

86/ № ВСС – 

13009 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. Х. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

прокурор в  РП – 

Силистра 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши прокурор, 

по смисъла на 

чл.249, ал.1, т.1 от 

ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

Кандидати за младши следователи 

87/ № ВСС – 

13026 от 

29.09.2017 г. 

 

ВСС, НИП и  

Д. Д. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Благоевград 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

88/ № ВСС – 

13033 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Г. Б. – (лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП – Велико 

Търново 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

89/ № ВСС – 

13020 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Д. К. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП – Велико 

Търново 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



90/ № ВСС – 

12996 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

В. С. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  СлО в 

СГП 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

91/ № ВСС – 

12991 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Ф. Г. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

92/ № ВСС – 

13031 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Л. С. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Бусе 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

93/ № ВСС – 

13008 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. К. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Кърджали 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

94/ № ВСС – 

13011 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. С. 

 – (лични данни) 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Разград 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

дение на 

мл.прокуро

р 

95/ № ВСС – 

12988 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Д. А. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

96/ № ВСС – 

12989 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Б. Х. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

следовател в  СлО в 

СГП 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

97/ № ВСС – 

13028 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Д. Г. – (лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

98/ № ВСС – 

12992 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. К. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  СлО в 

СГП 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

99/ № ВСС – 

13024 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

К. К. – К. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

100/ № ВСС – 

13002 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. Н. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Перник 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

101/ № ВСС – 

12990 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

А. Д. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

следовател в  СлО в 

СГП 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

102/ № ВСС – 

13017 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. К. – 

(лични данни) 

 кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Благоевград 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



103/ № ВСС – 

12986 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

В. В. – (лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  СлО в 

СГП 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

104/ № ВСС – 

13014 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. В. – А. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

следовател в  ОСлО 

в ОП - Монтана 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши 

следовател, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

 

 

 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

Кандидати за младши съдии 

105/ № ВСС – 

13040 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

А. Д. Д. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Пловдив 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

106/ № ВСС – 

13043 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. Г. И. – (лични 

данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Плевен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



 

107/ № ВСС – 

13023 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

А. Е. Х. 

 – (лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Благоевград 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

108/ № ВСС – 

13038 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

К. Р. Т. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

109/ № ВСС – 

13035 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Д. Г. Ц. – (лични 

данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - София 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

110/ № ВСС – 

13034 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. П. К. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Перник 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

111/ № ВСС – 

13037 от 

ВСС, НИП и  

Й. Ю. К. –  

Задължително 

първоначално 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

70 % от 

основното 
01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 



29.09.2017 г. (лични данни) 

 кандидат за младши 

съдия в  ОС – 

Велико Търново 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

21.09.2016 г. възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

(оригинал) 

112/ № ВСС – 

13036 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. И. М. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС – Бургас 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

113/ № ВСС – 

13044 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Т. К. Н. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС – Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

114/ № ВСС – 

13013 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

К. Б. Г. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС – Ловеч 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

115/ № ВСС – 

13022 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Н. К. Ц. – Т. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС – 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



Шумен смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

р 

 

 

116/ № ВСС – 

13019 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

А. П. – Т. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС – 

Разград 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

117/ № ВСС – 

13039 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Р. И. М. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

118/ № ВСС – 

13050 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Г. Д. Л. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

119/ № ВСС – 

13049 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Н. Д. С. 

 – (лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

120/ № ВСС – ВСС, НИП и  Задължително Ежемесечно, по Протокол  70 % от 01.07.18г. Дирекция 



13042 от 

29.09.2017 г. 

И. Ц. Н. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  СГС 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

банков път № 33 от 

21.09.2016 г. 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

“Правна” 

(оригинал) 

121/ № ВСС – 

13006 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. Л. А. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Сливен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

122/ № ВСС – 

13030 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Н. Д. Д. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - Варна 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

123/ № ВСС – 

13032 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. М. Д. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Габрово 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

124/ № ВСС – 

13045 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

М. Е. Г. – 

 (лични данни) 

кандидат за младши 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



съдия в  СГС младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

мл.прокуро

р 

 

 

125/ № ВСС – 

13018 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Д. С. В. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Смолян 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

126/ № ВСС – 

13021 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. А. С. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - Шумен 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

127/ № ВСС – 

13041 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. Т. С. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

128/ № ВСС – 

13015 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

З. И. Т. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - Русе 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 



 

129/ № ВСС – 

13051 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

И. В. Н. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - Враца 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

130/ № ВСС – 

13016 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

С. В. Н. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Кюстендил 

 

 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

131/ № ВСС – 

13025 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

Т. В. М. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - Ямбол 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

132/ № ВСС – 

13027 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

К. Н. К. 

 – (лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - 

Перник 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

133/ № ВСС – ВСС, НИП и  Задължително Ежемесечно, по Протокол  70 % от 01.07.18г. Дирекция 



13046 от 

29.09.2017 г. 

В. В. В. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  ОС - Бургас 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

банков път № 33 от 

21.09.2016 г. 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

“Правна” 

(оригинал) 

134/ № ВСС – 

13000 от 

29.09.2017 г. 

ВСС, НИП и  

П. Г. П. –  

(лични данни) 

кандидат за младши 

съдия в  СГС 

Задължително 

първоначално 

обучение на 

кандидата за 

младши съдия, по 

смисъла на чл.249, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

Ежемесечно, по 

банков път 

Протокол  

№ 33 от 

21.09.2016 г. 

70 % от 

основното 

възнаграж

дение на 

мл.прокуро

р 

 

 

01.07.18г. 

Дирекция 

“Правна” 

(оригинал) 

Договори  

135/  № ВСС – 

13166 от 

02.10.2017 г. 

ВСС и 

„СТРОЙИНЖЕНЕР

ИНГ – В“ ЕООД 

Извършване на 

текущ ремонт – 

вътрешно 

латексово 

боядисване и 

съпътстващи 

дейности в 

сградата на ВСС 

По банков път, в 

срок до 20 дни 

след подписване 

на приемателно-

предавателен 

протокол и 

представена 

фактура 

Протокол 

№ 29 от  

09.08.2017 г. на 

КБФ 

68 999,18 

лева без 

ДДС 

от  

02.10.17г. 

до 

21 дни, 

считано 

от 

подписва

не на 

приемо-

предават

елен 

протокол 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

136/ № ВСС – 

13548 от 

09.10.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Боян 

Магдалинчев 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 30 от  

03.10.2017 г.  

 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

09.10.17г. 

до 

09.10.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



137/ № ВСС – 

13550 от 

09.10.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Гергана 

Мутафова 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 30 от  

03.10.2017 г.  

 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

09.10.17г. 

до 

09.10.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

138/ № ВСС- 

13650 от 

11.10.2017 г. 

ВСС и ЕТ „Темида 

2000 – Еди Чакъров“ 

Внедряване на 

модул 

„Електронни 

справки към 

Регистъра на 

банковите сметки 

и сейфове“ към 

програмна система 

„JES“ в районните 

съдилища 

По банков път, в 

срок до 15 дни 

след представяне 

на приемо-

предавателен 

протокол и 

фактура 

Протокол 

№ 29 от  

28.09.2017 г. 

29 999,97 

лева без 

ДДС 

от  

11.10.17г. 

до 

11.10.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

139/ № ВСС – 

14013 от 

19.10.2017 г.  

ВСС и „Асансьорни 

монтажи“ АД 

Абонаментно 

поддържане и 

ремонт на 

асансьорите, 

монтирани в 

сградата на ВСС 

Ежемесечно, по 

банков път, с 

срок до 10 

работни дни от 

датата на 

издаване на 

фактурата  

Протокол 

№ 29 от  

28.09.2017 г. 

4 176 лева 

без ДДС 

от  

19.10.17г. 

до 

19.10.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

140/ № ВСС – 

14563 от 

01.11.2017 г. 

Допълнително 

споразумение 

№ 1 към 

договор № 45-

06-025 от 

12.10.2016 г. 

ВСС и „Българска 

телекомуникационн

а компания“ ЕАД  

Предоставяне на 

услугата „Достъп 

до интернет“ 

По банков път, 

ежемесечно, в 

срок до 30 дни от 

датата на 

издаване на 

фактурата 

Протокол 

№ 34 от  

26.10.2017 г. 

8 400 лева 

без ДДС 

от  

12.10.17г. 

до 

12.10.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

141/ № ВСС – 

14559 от 

ВСС и „Контракс“ 

АД 

Доставка на 

твърди дискове за 

По банков път, 

еднократно, в 

Протокол 

№ 11 от  

29 288 лева 

без ДДС 

от  

01.11.17г. 

Дирекция 

„Правна” 



01.11.2017 г. 

ЗОП  

нуждите на ВСС срок до 15 

календарни дни 

след представяне 

на документите, 

удостоверяващи 

изпълнението на 

доставката 

23.03.2017 г. до 

01.12.17г. 

(оригинал) 

142/ № ВСС – 

14590 от 

01.11.2017 г. 

ВСС и „ВЕЕМ 

КОНСУЛТ“ ЕАД 

Предоставяне на 

възмездно право на 

използване  

/лицензия/ на 

компютърна 

програма ПРОЗОП 

Ежемесечно, по 

банков път, в 

срок до 10 –то 

число на 

текущия месец и 

след представяне 

на фактура 

Протокол 

№ 34 от  

26.10.2017 г. 

2 065 лева 

без ДДС 

от  

01.11.17г. 

до 

01.11.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

143/ № ВСС – 

14559 от 

01.11.2017 г. 

ЗОП 

ВСС и 

„КОНТРАКС“ АД 

 

Доставка на 

твърди дискове за 

нуждите на ВСС 

По банков път, 

еднократно, в 

срок до 15 

календарни дни, 

след представяне 

на документите, 

удостоверяващи 

изпълнението на 

доставката 

Протокол 

№ 11 от  

23.03.2017 г. 

29 288 лева 

без ДДС 

от  

01.11.17г. 

до 

01.12.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

144/ № ВСС – 

14616 от 

02.11.2017 г. 

ВСС и „РОЕЛ-98“ 

ООД 

Доставка на 

канцеларски 

материали и офис 

консумативи за 

нуждите на ВСС 

По банков път, в 

срок до 10 

работни дни след 

всяка доставка и 

подписване на 

приемо-

предавателен 

протокол 

Протокол 

№ 34 от  

26.10.2017 г. 

До 

достигане 

на 

определена

та като 

законов 

праг 

стойност, 

предвидена 

за 

директно 

възлагане  

от  

02.11.17г. 

до 

02.11.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



145/ № ВСС – 

14797 от 

06.11.2017 г. 

ЗОП 

ВСС и „АДЛ“ ООД 

Доставка на 

копирни машини с 

функции за 

копиране, мрежово 

ч/бяло и/или 

цветно сканиране 

и принтиране, 

определена по вид 

/модел и 

производител/, 

количество и 

технически 

характеристики в 

предложението за 

изпълнение на 

поръчката 

По банков път, 

еднократно, в 

срок до 15 

календарни дни, 

след представяне 

на документите, 

удостоверяващи 

изпълнението на 

доставката 

Протокол 

№ 11 от  

23.03.2017 г. 

15 300 лева 

без ДДС 

от  

06.11.17г. 

до 

06.12.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

146/ № ВСС – 

14810 от 

06.11.2017 г. 

ЗОП 

ВСС и СТЕМО ООД 

Доставка на 

компютърни 

конфигурации за 

нуждите на ВСС и 

съдилищата, 

определена по вид 

/модел и 

производител/, 

количество и 

технически 

характеристики в 

предложението за 

изпълнението на 

поръчката  

По банков път, в 

срок до 15 

календарни дни, 

след представяне 

на документите, 

удостоверяващи 

изпълнението на 

цялата доставка 

Протокол 

№ 11 от  

23.03.2017 г. 

922 432 

лева без 

ДДС 

от  

06.11.17г. 

до 

06.12.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

147/ № ВСС – 

14961 от 

09.11.2017 г. 

ВСС и Т. Г. П. – К. 

(лични данни) 

 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот – 

Ежемесечно, по 

банков път, в 

срок до 10 число 

на текущия 

месец 

Протокол 

№ 35 от  

02.11.2017 г. и 

протокол № 31 от 

05.10.2017 г. на 

900 лева на 

месец 

До 

изтичане 

на 

мандата 

на 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



ползвател В. К. – 

(лични данни) 

член на КАК към 

СК на ВСС 

Пленума на ВСС; 

Протокол № 39 

от 04.10.2017 г. на 

СК на ВСС  

ползвате

ля като 

член на 

КАК към 

СК на 

ВСС 

148/ № ВСС – 

15064 от 

10.11.2017 г. 

ВСС и 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на 

удостоверение за 

електронен подпис 

– Боряна 

Димитрова 

По банков път- 

еднократно, в 

срок от 3 дни 

след сключване 

на договора и 

издаване на 

фактура 

Протокол 

№ 34 от  

26.10.2017 г.  

 

19,60 лева 

без ДДС 

от  

02.11.17г. 

до 

02.11.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

149/ № ВСС – 

15177 от 

14.11.2017 г.  

ВСС и М. Р. С. – Л. 

(лични данни) 

 

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот – 

ползвател Д. Г. Г. – 

(лични данни) 

член на КАК към 

СК на ВСС 

Ежемесечно, по 

банков път, в 

срок до 10 число 

на текущия 

месец 

Протокол 

№ 35 от  

02.11.2017 г. и 

протокол № 31 от 

05.10.2017 г. на 

Пленума на ВСС; 

Протокол № 39 

от 04.10.2017 г. на 

СК на ВСС  

800 лева на 

месец 

До 

изтичане 

на 

мандата 

на 

ползвате

ля като 

член на 

КАК към 

СК на 

ВСС 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

150/ № ВСС – 

15205 от 

14.11.2017 г. 

ВСС и Болница 

„Лозенец“ 

Извършване на 

периодични 

медицински 

прегледи и 

изследвания на 

членовете на ВСС 

и служителите на 

АВСС 

По банков път, 

както следва: 

- първи етап – 

30% от общата 

прогнозна 

стойност в срок 

до 10 дни от 

подписване на 

договора; 

- втори етап – 

окончателно 

Протокол 

№ 35 от  

02.11.2017 г.  

 

Обща 

прогнозна 

стойност -

29 380 лева  

от  

14.11.17г. 

до 

22.12.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



плащане в срок 

до 5 дни от 

приключване на 

медицинските 

прегледи и 

изследвания, на 

база цената на 

реално 

извършените 

прегледи и 

изследвания, 

след представяне 

на приемателно-

предавателен 

протокол и 

оригинална 

фактура; 

151/ № ВСС – 

15274 от 

15.11.2017 г. 

ЗОП 

ВСС и „СМАРТ 

СОФТ“ ЕООД 

Доставка на 

резервни части и 

оборудване за 

компютърната и 

комуникационната 

техника за нуждите 

на ВСС 

По банков път,  

в срок до 15 

календарни дни, 

след представяне 

на документите, 

удостоверяващи 

изпълнението на 

всяка заявена 

доставка 

Протокол 

№ 11 от  

23.03.2017 г. 

Прогнозна 

стойност 

20 610 лева 

без ДДС 

от  

15.11.17г. 

до 

15.12.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

152/ № ВСС – 

15417 от 

20.11.2017 г. 

ЗОП 

ВСС и „ЛИРЕКС 

БГ“ ООД 

Доставка на 

скенери за нуждите 

на ВСС и 

съдилищата 

По банков път,  

в срок до 15 

календарни дни, 

след представяне 

на документите, 

удостоверяващи 

изпълнението на 

цялата доставка 

Протокол 

№ 11 от  

23.03.2017 г. 

Прогнозна 

стойност 

144 480 

лева без 

ДДС 

от  

20.11.17г. 

до 

20.12.17г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

153/ № ВСС – ВСС и „ЛИРЕКС Доставка на По банков път,  Протокол Прогнозна от  Дирекция 



15419 от 

20.11.2017 г. 

ЗОП 

БГ“ ООД принтери за 

нуждите на ВСС и 

съдилищата 

в срок до 15 

календарни дни, 

след представяне 

на документите, 

удостоверяващи 

изпълнението на 

цялата доставка 

№ 11 от  

23.03.2017 г. 

стойност 

100 000 

лева без 

ДДС 

20.11.17г. 

до 

20.12.17г. 

„Правна” 

(оригинал) 

154/ № ВСС – 

15502 от 

21.11.2017 г. 

ВСС и „ИСА 2000“ 

ЕООД  

Предоставяне за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

недвижим имот – 

ползвател Г.М. 

(лични данни) 

– член на ВСС 

Ежемесечно, по 

банков път, в 

срок до 10 число 

на текущия 

месец 

Протокол  

№ 31 от 

05.10.2017 г. и  

протокол 

№ 35 от  

02.11.2017 г.  

 

1000 лева 

на месец 

от  

01.12.17г. 

до 

01.12.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

155/ № ВСС – 

1670 от 

30.11.2017 г. 

ВСС и 

„УНИТРЕЙД-БГ“ 

ООД 

Разделно събиране, 

извозване и 

унищожаване на 

хартиени отпадъци 

- 

Протокол 

№ 37 от  

16.11.2017 г. 

- 

от  

30.11.17г. 

до 

30.11.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

156/ № ВСС – 

16071 от 

30.11.2017 г. 

ВСС и 

„УНИТРЕЙД-БГ“ 

ООД 

Конфиденциално 

унищожаване на 

архивни 

документи 

- 

Протокол 

№ 37 от  

16.11.2017 г. 

- 

от  

30.11.17г. 

до 

30.11.19г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

157/ № ВСС – 

14770 от 

06.11.2017 г. 

 

ЗОП 

чл.112 

ВСС и „Дженерали 

Застраховане“ АД 

Застраховка 

живота и 

трудоспособността 

чрез групова 

застраховка 

„Злополука“ на 

общо 14 457,5 

действащи и 

предстоящи за 

назначаване съдии, 

прокурори и 

следователи, 

По банков път, 

на шест равни 

вноски, два пъти 

годишно 

Протокол 

№ 28 от  

21.09.2017 г. 

3 333 000 

лева  

от  

01.01.18г. 

до 

31.12.20г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 



младши съдии, 

младши прокурори 

и младши 

следователи, 

кандидати за 

младши съдии, 

младши прокурори 

и младши 

следователи, 

съдебни 

помощници и 

прокурорски 

помощници, 

членове на ВСС, 

инспектори в 

ИВСС, служители 

на НИП и съдебни 

служители 

158/ № ВСС – 

16987 от 

20.12.2017 г. 

ЗОП 

Чл.190 

ВСС и „МКД – 96“ 

ООД 

Изработка на 

рекламни и 

информационни 

материали за 

нуждите на ВСС 

По банков път, 

след подписване 

на приемо-

предавателен 

протокол за 

приемане на 

изпълнението на 

съответната 

заявка 

Протокол 

№ 35 от  

02.11.2017 г. 

36 915,50 

без ДДС 

от  

20.12.17г. 

до 

20.12.18г. 

Дирекция 

„Правна” 

(оригинал) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно Заповед № 95-00-214/29.08.2016 г. на Главния секретар на ВСС в регистъра са 

включени договорите, съобразно функционалната компетентност на дирекция „Правна” към администрацията на 

ВСС. 
 

Данните са актуални към 12.01.2018 г. 
 


