
Текущ Основен Достъпна среда

1 2 3 6 7 8 9 10 11 11 11 12 13 14

2
Писмо рег.№91-00-

047/06.10.2016 г. 
Окръжен съд Стара Загора

гр. Стара Загора, бул. "Митрополит 

Методий Кусев" № 33  

1. Изграждане на 2 бр. асансьори и реремонт на фасадите в 

северен английски двор на Съдебната палата - Стара Загора.   

2. Ремонт на фасадите в южен английски свор 

Включен в Инвестиционната 

програма на ВСС §51-00
160 000,00 Обзавеждане и оборудване - 8 000,00 лв.

3
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Районен съд Димитровград

гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" № 

13  
Основен ремонт по сградата - бивш партиен дом 450 000,00

4
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Районен съд   Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" 

№16

Текущ ремонт на сервизни помещения, на 

осветление, на подове на всички помещения 

исъдебни зали, изкъртване на ламперия и 

заработени етажерки

107 456,91 Обзавеждане и оборудване - 8 000,00 лв.

5
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Районен съд  Елхово гр. Елхово, ул. "Пирот" № 2

Саниране на сградата - 61 578,49 лв.                        

Доставка и монтаж на клетката за временни 

арести - 2 102,40 лв.

Рампа за хора в неравностойно положение - 7 

244,16 лв. с ДДС
70 925,05

8
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Районен съд  Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Хан Крум" №3 Боядисване 1 400 Обзавеждане - 4 000,00 лв.

10
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Окръжен съд Видин гр. Видин, пл. "Бдинци" 1 Не се предвижда Не се предвижда

Рампа за хора в неравностойно положение - 20 000 

лв. с ДДС

Обзавеждане и оборудване - 25 000,00 

лв.

11
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Апелативен съд Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" 

№16, ет. 3
ет.3

Ремонт и измазване на част от ползваните 

кабинети и зали от съдии и служители, 

както и общи части - коридори и фоайе

Не се предвижда 40 700,00
Обзавеждане и оборудване - 22 700,00 

лв.

12
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Административен съд Габрово гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №4

Втори и трети етаж от триетажна 

сграда

Текущ ремонт - Строително-монтажни 

работи по фасадата
Не се предвижда 5 000,00

13
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Районен съд  Бургас

гр. Бургас, ул. "Александровскаи" №101 

/съдебна палата/, ет. 3
Трети етаж 

Текущ ремонт - кабинети, съдебни зали, 

санитарни помещения
Не се предвижда 30 555,00

Обзавеждане и оборудване - Климатична 

техника -8 500,00 лв.

14
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Районен съд  Дулово гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 12

Масивна, двуетажна постройка 

със сутурун и РЗП 1 436 кв.м.

Текущ ремонт - Ремонт на коридори, 

стълбища и санитарни възли. Подмяна на 

осветителни тела

Не се нуждае 53 019,60

Текущ Основен Достъпна среда

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14

168 988

1

ВСС-240 от 03.05.2017 г. 

Районен съд Омуртаг 

гр. Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски №2А, 

ид.№53535.501.456.1                  (пл. 

"Независимост", п-л № ІV-456 в кв. 77 по 

плана на               гр. Омуртаг)

1. СОС с ид.№ 

№53535.501.456.1.4  и площ 

203,73 кв.м., за делова и адм. 

дейност, на първи етаж в 

триетажна сграда, масивна 

стоманоб. констр., постр. 1948г, 

пристроена 1968г., заедно със 

съотв. ид.ч от общите части на 

сградата и на правото на строеж. 

2. Сграда /котелно/ с ид. 

№53535.501.456.2 и ЗП=69 кв.м, 

едноетажна, масивна 

стоманобетонна констр., постр. 

1995г, заедно със съответните 

ид.ч. от правото на строеж. 

Основен ремонт на покрив, съгласно споразумение между 

Община Омуртаг и ВСС за съвместно финансиране на 

реконструкция на покрив на административна сграда, в 

която се помещава РС Омуртаг

т. 12 от протокол № 45 от заседание 

на КУС, проведено на 30.08.2017г. 

34020,00

Обектът е включен в 

разчетите за финансиране на 

капиталови разходи за 2018 г. 

,  сметна стойност 34 020 лв., 

представляващи 20,02 % 

дялово участие

2

ВСС-1877/05.06.2017 г.

Окръжен съд Добрич
гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов" 

№7

Поземлен имот - земя с площ от 3 

947 кв.м, седеметажна масивна  

сграда със ЗП=519 кв.м. и 

двуетажна масивна сграда със 

ЗП=891кв.м.                               

Основен ремонт на санитарни възли
т. 3.3 от протокол № 5 от заседание 

на КУС, проведено на 14.02.2018г. 
103070,00

Обектът е включен в 

разчетите за финансиране на 

капиталови разходи за 2018 г. 

,  сметна стойност 103 070,00 

лв.

3

ВСС-11-529/23.08.2017  

ВСС-10106/20.07.2017

Апелативен съд гр. Варна гр. Варна, ж.к. "Чайка" до            бл. 34

Част от имот - частна общинска 

собственост, представляваща две 

помещения, разположени в 

средната част на подблоковото 

пространство на осеметажен 

жилищен блок със самостоятелен 

вход отдясно, с площ 97,15 кв.м 

(съгласно скица)

 доставка на верижен стълбищен робот
т. 4 от протокол № 9 от заседание на 

КУС, проведено на 14.03.2018г. 
7140,00

4 Районен съд Карлово

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Регистър на предложения/искания за инвестиции в основни и текущи ремонти от органите на съдебната власт за 2016 г. 

№ по 

ред

Рег № /                              

№ на преписката
Орган на съдебната власт Местонахождение на имота

Вид и описание на имота:                                     

- поземлен имот (площ)                

- сграда (етажност,  застроена 

площ)                              -

самостоятелен обект                    

в сграда (бр., площ)

Вид и описание на ремонта

Решение на КУС
Стойност с ДДС 

основен ремонт

Стойност с ДДС текущ 

ремонт

Включен в капиталовите 

разходи
Изпълнение на СМР Забележка

1
Писмо рег.№91-00-

047/11.10.2016 г. 
Окръжен съд Добрич

гр. Добрич, ул. "Д-р Константин 

Стоилов" № 7  

1. Основен ремонт на покрив - 1 477 кв.м.; 2. Проектиране 

на нова силнотокова ел. инсталация; 3. Вътрешен ремонт на 

коридори, стълбища, санитарни възли, заседателни зали                                    

229 775,51

6
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Окръжен съд  гр. Враца гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29

Ремонт на 11 кабинета, ремонт на коридори, 

ремонт на тоалетни.
105 517,76

обзавеждане 11 кабинети и коридор II 

етаж - 16 860,00 лв.

7
Писмо рег.№91-00-

047/04.10.2016 г. 
Районен съд  Кубрат гр. Кубрат, ул. "Цар Иван II" № 4 Ремон на стая-архив. 150 000

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Регистър на предложения/искания за инвестиции в основни и текущи ремонти от органите на съдебната власт за 2017 г. 

№ 

по 

Рег № /                              

№ на 
Орган на съдебната власт

Местонахождение на 

имота

Вид и описание на 

имота:                                     

Вид и описание на ремонта
Решение на КУС

Стойност с 

ДДС основен 

Стойност с 

ДДС текущ 

Включен в 

капиталовите 
Изпълнение на СМР Забележка

Писмо рег.№91-00-

047/11.10.2017 г. 
гр. Карлово, ул. "Тодор Каблешков" №1

Втори етаж от сграда на ПГ 

„Братя Евлогий и Христо 

Георгиеви”, с идентификатор 

1.Ремонт на покрив - 1 477 кв.м.;                                                                          

2. Проектиране на нова силнотокова ел. 

инсталация;                                                         

т. 3 от протокол № 2 от заседание на 

КУС, проведено на 17.01.2018г. 
117600,00

Държавният имот е предоставен 

безвъзмездно в края на 2017 г. Същият е 

в близост до сградата, в която към 



5

 ВСС-14986/09.11.2017 г. 

Районен съд гр. Кубрат

гр.Кубрат

 ул.”Иван Асен ІІ” № 4, ПИ 

40422.505.1419

Част от двуетажна общинска 

сграда с ид.№ 40422.505.1419.1, 

която част представлява целият 

първи етаж и стаите на втори 

етаж, без канцеларии №№ 16, 17, 

18 и офис срещу стълбище в 

западния вход на сградата, 

всичките с обща площ от 534.00 

кв.м.

 текущ ремонт – преустройство на 

помещение в архив и обзавеждането му със 

стелажи 

т. 8 от протокол №11 от заседание 

на КУС, проведено на 28.03.2018г. 

ОТЛАГА вземането на решение за 

отпускане на средства за текущ ремонт – 

преустройство на помещение в архив и 

обзавеждането му със стелажи в Районен 

съд гр. Кубрат.

8.2. УКАЗВА на председателя на 

Районен съд гр. Кубрат да набави 

изискуемите с писмо № 91-00-

070/14.05.2014 год. на ВСС, касаещо 

указания относно документите, с които 

трябва да бъдат окомплектовани 

исканията за закупуване на офис 

оборудване, копирна техника и 

извършване на текущи ремонти.

8.3. ИЗПРАЩА решението по т. 8 от 

настоящия протокол на председателя на 

Районен съд гр. Кубрат.

6
ВСС-16051/30.11.2017 

г. 
Административен съд – София – град

гр. София, ул. "Георг Вашингтон" №17, р-

н "Възраждане", м-ст "Зона Б-2", кв. 192, 

УПИ VІ-14

Седеметажна адм. сграда с мазета 

със ЗП=929 кв.м и РЗП=5 000 

кв.м. заедно с дворното място, 

върху което е построена сградата, 

съставляващо УПИ VІ-14.               

Адм. съд ползва сутерен , партер, 

мецанин, 1 и 2 етаж.                  

Инспектората към ВСС ползва 3, 

4, 5 етажи от сградата. 

Основен ремонт на охладителната система на съдебна 

сграда, за нуждите на Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет и АССГ, находяща се в гр. София, ул. „Георг 

Вашингтон“ № 17 в ИПна ВСС за 2018 г..

т. 3.1 от протокол № 5 от заседание 

на КУС, проведено на 14.02.2017г. 
137570,40

Обектът е включен в 

разчетите за финансиране на 

капиталови разходи за 2018 г. 

,  сметна стойност 137 571 лв.

7

ВСС-1475/06.11.2017 г. Районен съд Ихтиман

гр. Ихтиман, ул. "Иван Вазов"   № 1

Част от имот, пл.№ 1675 - дворно 

място с площ                    848 

кв.м., застроено с двуетажна 

сграда със              ЗП=264 кв.м.; 

едноетажна пристройка със 

ЗП=85 кв.м.; триетажна 

пристройка със ЗП=85кв.

Освовен ремонт на съдебната сграда

т. 3.4 от протокол № 5 от заседание 

на КУС, проведено на 14.02.2018г. - 

Да представи към искането актуална 

техническа документация 

8

ВСС-11594/04.12.2017 г.Окръжен съд Ямбол        "ПРО-АКСИМ" ЕООД 

гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1

Консултанска услуга с предмет "Упражняване на строителен 

надзор по време на строителство на обект "Пристройка на 

съдебната палата - II етап"

т. 3.5 от протокол № 5 от заседание 

на КУС, проведено на 14.02.2018г. 
7783,63

Обектът е включен в 

разчетите за финансиране на 

капиталови разходи за 2018 г. 

,  сметна стойност 7783,63 лв.

9

ВСС-15650/24.11.2017 

 Административен съд - София-град 

гр. София, ул. "Георг Вашингтон" №17, р-

н "Възраждане", м-ст "Зона Б-2", кв. 192, 

УПИ VІ-14

Седеметажна адм. сграда с мазета 

със ЗП=929 кв.м и РЗП=5 000 

кв.м. заедно с дворното място, 

върху което е построена сградата, 

съставляващо УПИ VІ-14.               

Адм. съд ползва сутерен , партер, 

мецанин, 1 и 2 етаж.                  

Инспектората към ВСС ползва 3, 

4, 5 етажи от сградата. 

Текущ ремонт - преустройство на 

съществуващи помещения, доставка и 

монтаж на офис обзавеждане и 

доизграждане на електроинсталация с цел 

осигуряване на работни места за нови 

щатни бройки.

т. 5 от протокол №11 от заседание 

на КУС, проведено на 28.03.2018г. 
12722,00

10

ВСС-14732/06.11.2017 

 Районен съд гр. Чирпан 

гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 

28, кв.119,               пл. № 2007, УПИ - п-л 

І 

Триетажна масивна сграда, всеки 

етаж с площ 162 кв.м. РС ползва 

12 кабинети, три стаи с площ 

46,38 кв.м. на 2 ет., част от 

таванско помещени с площ 39,98 

кв.м. и общи части 12.75 кв.м.; 

ОЗ "Охрана" ползва 2 помещения 

с обща площ 12 кв.м, едно от 

които съвместно със съдебен 

информатор, а другото за 

изолация; СВ ползва общ кабинет 

със служба "Архив" към РС, както 

и част от  избено помещ.

 текущ ремонт - обезопасяване на входното 

стълбище на сградата на Районен съд гр. 

Чирпан /изработка и монтаж на парапет/ 

т.7 от протокол №10 от заседание на 

КУС, проведено на 21.03.2018г. 
912,00

11

ВСС-14922/08.11.2017 

 Административен съд гр. Перник гр. Перник, ул. "Търговска" № 37

1. Съдебна палата - сграда с 

ид.№55871.505.749.5 и ЗП=1104 

кв.м., брой етажи - 7 бр., 

разположена в ПИ с 

ид.№55871.505.749 и 

№55871.505.843 и принадлежи 

към ПИ с ид.№55871.505.749.;                                          

2. Сграда с ид.№55871.505.749.6 

и ЗП=21 кв.м., брой етажи -1 бр., 

предназначение - хангар, депо, 

гараж. 3. Сграда с 

ид.№55871.505.749.7 и  ЗП=130 

кв.м., брой етажи - 1 бр., 

предназначение - друг вид 

обществена сграда; 4, Сграда с 

ид.№55871.505.749.8 и ЗП=21 

кв.м., брой етажи - 1 бр., 

предназначение - хангар, депо, 

гараж.

 текущ ремонт на сервизни помещения за 

граждани

т.5 от протокол №9 от заседание на 

КУС, проведено на 14.03.2018
14000,00

12

ВСС-15126/13.11.2017

 Районен съд гр. Кула

гр. Кула, ул. "Иван Кръстев" № 1, УПИ № 

ІІІ-за паметник на културата, имот пл. № 

916,кв. 81

Дворно място - 1575 кв.м; Адм. 

сграда - двуетажна, масивна 

сграда със ЗП=323.49 кв.м.

текущ ремонт – преустройство на 

помещение за обслужване на граждани с 

неравностойно положение на партера 

т.6 от протокол №9 от заседание на 

КУС, проведено на 14.03.2018

6.1.ОТЛАГА вземането на решение за 

отпускане на средства за текущ 

ремонт - преустройство на 

помещение за обслужване на 

граждани с неравностойно 

положение на партера на сградата в 

Районен съд гр. Кула.6.2. ПРЕДЛАГА 

на председателя на Районен съд гр. 

Кула да набави изискуемите с писмо 

№ 91-00-070 от 14.05.2014 год. на 

Висшия съдебен съвет, документи, с 

които следва да бъдат 

окомплектовани исканията за 

закупуване на офис оборудване, 

копирна техника и извършване на 

текущи ремонти. 
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ВСС-15262/15.11.2017 г. 

Окръжен съд гр. Пазарджик
гр. Пазарджик, ул. "Хан Крум" № 3, ПИ 

№ 55155.501.657 

Поземлен имот с ид.№ 

55155.501.657 с площ 2129 кв.м с 

комлекс от 6 бр. сгради: 1. Сграда 

със ЗП=864 кв.м, бр.етажи 3; 2. 

Сграда със ЗП=167 кв.м, бр. 

етажи 3; 3. Сграда със ЗП=20 

кв.м, бр. етажи 1; 4. Сграда със 

ЗП=10 кв.м, бр. етажи 1; 5. Сграда 

със ЗП=6 кв.м., брой ет. 1; 6. 

Сграда със ЗП=124 кв.м, бр. 

етажи 1 - хангар, депо, гараж.

неотложен текущ ремонт – пригаждане на 

помещение в две такива, с цел осигуряване 

на две работни места

т. 4 от протокол №10 от заседание 

на КУС, проведено на 21.03.2018г. 
2570 3596,00

Съгласно решени на КБФ средствата са :                          

§ 10 - 00 "Издръжка" - 3 596 лв. за 

преграждане на две помещения;                                                                         

§ 52-00 "Придобиване на ДМА" - 2 570 

лв. за доставка и монтаж на два 

климатика.

14

ВСС-14982/09.11.2017 

г. подмяна на 

компрометирана 

прозоречна дограма    

ВСС-15337/17.11.2017 

г.за ремонт на тоалетни 

Районен съд гр. Трън гр. Трън, ул. "Г. Димитров" № 4

УПИ ІІІ-40 в кв.28 с площ 650 

кв.м, застроен с триетажна 

масивна сграда за РС със РЗП 

1548 кв.м и мазе 504 кв.м; Обща 

РЗП=2052 кв.м.

текущ ремонт – подмяна на 

компрометирана прозоречна дограма  /3 

256,80 лв. с ДДС/ и за ремонт на тоалетни 

/20 833,00 лв. с ДДС/.

т.8 от протокол №9 от заседание на 

КУС, проведено на 14.03.2018
3256,80

8.3. Извършването на разход за текущ 

ремонт на тоалетни в Районен съд Трън 

е нецелесъобразно.

       Мотиви: Тоалетните не са в 

състояние, изискващо намеса в размер 

на  исканите 20 833,00 лв. и техният 

ремонт не е наложителен.

15

ВСС-15183/14.11.2017 

 Районен съд гр. Чепеларе

гр. Чепеларе, ул. "Беломорска" № 48,                    

УПИ VІІІ-853, кв. 38, идентичен с 

поземлен имот              № 80371.241.853

Административна, делова сграда 

(Районен съд) с ид.№ 

80371.241.853.1, представляващи 

триетажна, масивна сграда, 

построена през 2003г.

закупуване на инвалидна рингова количка за 

прикрепване на стълбищен робот н

т.9 от протокол №9 от заседание на 

КУС, проведено на 14.03.2018
462,00

16
 ВСС-15618/22.11.2017 

Районен съд гр. Пазарджик
гр. Пазарджик, ул. "Хан Крум" № 3, ПИ 

№ 55155.501.657 

Поземлен имот с ид.№ 

55155.501.657 с площ 2129 кв.м с 

комлекс от 6 бр. сгради

 спешен авариен ремонт на санитарни възли 

на стойност

т.7 от протокол №9 от заседание на 

КУС, проведено на 14.03.2018
5066,12

17

ВСС-15680/24.11.2017

Районен съд гр. Разлог 

гр. Разлог, ул. "Иларион Макариополски" 

№ 23 (стар пл. № 772, кв. 64, п-л VІІ, рег. 

№ 458/18.05.95г.) имот № 61813.756.98

Поземлен имот с ид.№ 

61813.756.98 с площ 1 816, 00 

кв.м , застроен с административна 

делова сграда със ЗП=319,00 кв.м 

на три етажа, хангар, депо, гараж 

със ЗП=57,00 кв.м на един етаж, 

постройка на допълващо 

застрояване със ЗП=14,00 кв.м, на 

един етаж.

 текущ ремонт – обезопасяване на входа – 

преработка, на входна врата, доставка и 

монтаж на парапет с цел обособяване на 

зона „вход-изход” на сградата на Районен 

съд гр. Разлог

т. 6от протокол №10 от заседание на 

КУС, проведено на 21.03.2018г. 
1197,00

18

ВСС-15680/24.11.2017

Районен съд гр. Разлог 

гр. Разлог, ул. "Иларион Макариополски" 

№ 23 (стар пл. № 772, кв. 64, п-л VІІ, рег. 

№ 458/18.05.95г.) имот № 61813.756.98

Поземлен имот с ид.№ 

61813.756.98 с площ 1 816, 00 

кв.м , застроен с административна 

делова сграда със ЗП=319,00 кв.м 

на три етажа, хангар, депо, гараж 

със ЗП=57,00 кв.м на един етаж, 

постройка на допълващо 

застрояване със ЗП=14,00 кв.м, на 

един етаж.

18 ВСС-16176/04.12.2017 Административен съд гр. Търговище

гр. Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 

1, (пл. "Свобода" № 1) кв. 106, п-л 1, пл. 

№ 3374

Съдебна палата
текущ ремонт – обособяване на фронт офис 

в сградата на Съдебна палата гр. Търговище

т. 5 от протокол №10 от заседание 

на КУС, проведено на 21.03.2018г. 
3036,00 0,00

Актуален към 

31.10.2018 г.

Текущ Основен Достъпна среда

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14

665 005 1 132 654

1 ВСС-636/18.01.2018 г. Окръжен съд Монтана 
гр. Монтана, ул. "Граф Игнатиев" № 1, /кв. 

127, УПИ І, пл. № 729/

Сграда с идентификатор 

48489.7.518.4 със ЗП=609 кв.м., 

РЗП=2373 кв.м, етажност 4 /четири/ 

ет., монолитна конструкция, година 

на постр. 1969г., предназначение: 

административна делова сграда.

т. 3 от протокол № 3 от заседание на 

КУС, проведено на 31.01.2018г. 
6083,62

Застрахователно събитие: „Природно 

бедствие – замръзване и снеготопене". От 

ЗК „Уника“ е преведена по сметката на 

ВСС сумата от 6 083,62 лв.

2 ВСС-1249/01.02.2018 г.  Районен съд Своге

текущ ремонт - авариен ремонт на 

климатичната система на етажа на Районна 

прокуратура гр. Своге.

т. 9 от протокол № 12 от заседание на 

КУС, проведено на 11.04.2018г. 

С Решение на КУС одобрен разход в 

размер на 862.64, който не е изплате от 

КБФ

3 ВСС-1317/02.02.2018  Районен  съд Варна

авариен ремонт – подмяна на водопроводен 

щранг в сградата на Съдебната палата гр. 

Варна.

т.4  от протокол № 6 от заседание на 

КУС, проведено на 21.02.2018г. 
1850,00

4 ВСС-1511/06.02.2018г. Окръжен съд Враца 
гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29, ПИ 

№12259.1020.180 (УПИ №І-180, кв. 2) 

Застроен поземлен имот с 

ид.№12259.1020.180 по КККР с 

площ 1726 кв.м., заедно с 

построената в него Съдебна палата, 

представляваща административна 

делова сграда със ЗП=1463 кв.м., 

постр. 1951г., масивна, 

стоманобетонова конструкция, 

състояща се от един полуподземен 

и три надземни етажа.

Ремонт на покрива на сградата /разместени и 

счупени покривни капаци и керемидии, 

евентуална повреда на зазем. инсталация на 

мълниезащитата/ след природно бедствие. 

т. 15 от протокол № 4 от заседание на 

КУС, проведено на 07.02.2018г. 
4404,60 Възстановени щети от застраховател 

5 ВСС-1717/09.02.2018г. Административен съд Пловдив гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" 20
Самостоятелна сграда, находяща се 

на ул. "Иван Вазов" 20
Основен ремонт на подземен гараж в съдебната сграда

т. 3.2 от протокол № 5 от заседание на 

КУС, проведено на 14.02.2018г. 
112920,00

Обектът е включен в разчетите 

за финансиране на капиталови 

разходи за 2018 г. ,  сметна 

стойност 112 920 лв.

6 ВСС-1877/14.02.2018г. Окръжен съд Разград гр. Разград, пл. Независимост" №1

Обособена част от имот - публична 

общинска собственост, 

съставляваща три етажа от 

четириетажна административна 

сграда с ид.№61710.505.489.3 със 

ЗП=1280 кв.м: 

СМР за укрепване на носещи колони на входа на Съдебната 

палата, стълбищна площадка. 
55260,00

Обектът е включен в разчетите 

за финансиране на капиталови 

разходи за 2018 г. ,  сметна 

стойност 55 260 лв. за СМР, СН 

, АН.

7 ВСС-1930/15.02.2018 г. Районен съд гр. Павликени
неотложен текущ ремонт – доставка и монтаж 

на мълниеотводна инсталация на сградата

т.10 от протокол № 11 от заседание на 

КУС, проведено на 28.03.2018г. 
3180,00

8 ВСС-2059/19.02.2018 г. Районен съд - Несебър гр. Несебър, ул. Иван Вазов" №23
Двуетажна сграда със застроена 

площ 240 кв.м.

Текущ ремонт на шест помещения, 

представляващи самостоятелно крило от втори 

етаж на сградата

т. 9 от протокол № 8 от заседание на 

КУС, проведено на 07.03.2018г. 

9.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 9 от 

настоящия дневен ред за следващо 

заседание на Комисията.

9.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление 

на собствеността на съдебната власт” да 

изиска от председателя на Районен съд гр. 

Несебър снимков материал на 

помещенията от съдебната сграда, за които 

е направено предложение за извършване 

на текущ ремонт.

9  ВСС-2060/19.02.2018 Административен съд гр. Русе 
текущ ремонт на газов котел в сградата на 

съда.

т.8 от протокол № 8 от заседание на 

КУС, проведено на 07.03.2018г. 
1565,00

10 ВСС-2103/20.02.2018г. Административен съд Разград гр. Разград, бул. "Бели Лом" №33

Част от административна сграда - 

заети от административен съд 10 

помещения

Авариен текущ ремонт на кабинета на 

административния ръководител

т.7 от протокол № 8от заседание на 

КУС, проведено на 07.03.2018г. 
1078,00

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Регистър на предложения/искания за инвестиции в основни и текущи ремонти от органите на съдебната власт за 2018 г. 

№ по 

ред

Рег № /                              

№ на преписката
Орган на съдебната власт Местонахождение на имота

Вид и описание на имота:                                     

- поземлен имот (площ)                - 

сграда (етажност,  застроена 

Забележка
Вид и описание на ремонта

Решение на КУС
Стойност с ДДС 

основен ремонт

Стойност с ДДС текущ 

ремонт

Включен в капиталовите 

разходи
Изпълнение на СМР



11 ВСС-2426/27.02.2018 г. Районен съд гр. Радомир
текущ ремонт – подмяна на амортизирана 

нафтова горелка на отоплителен котел 

т.11 от протокол № 11 от заседание на 

КУС, проведено на 28.03.2018г. 

ОТЛАГА вземането на решение за 

отпускане на средства за текущ ремонт - 

подмяна на амортизирана нафтова горелка 

на отоплителен котел в Районен съд гр. 

Радомир. УКАЗВА на председателя на 

Районен съд гр. Радомир да набави 

изискуемите документи с писмо № 91-00-

070 от 14.05.2014 год. на Висшия съдебен 

съвет, касаещо указания относно 

документите, с които трябва да бъдат 

окомплектовани исканията за закупуване 

на офис оборудване, копирна техника и 

извършване на текущи ремонти. 

12 ВСС-2786/09.03.2018 г. Районен съд гр. Брезник
доставка на устройство за осигуряване на достъпна 

среда.

ОТЛАГА вземането на решение за 

отпускане на средства за доставка на 

верижен стълбищен робот в Районен съд 

гр. Брезник. УКАЗВА на председателя на 

Районен съд гр. Брезник да набави още две 

оферти за верижен стълбищен робот, с цел 

преценка изгодността на разхода.

13

ВСС-2059/14.03.2018г  

допълнение към ВСС-

2059/19.02.2018 г.

Районен съд гр. Несебър 

текущ ремонт и обособяване на самостоятелно 

крило от втория етаж на сградата за съдийски 

кабинети с контролиран достъп 

т.9 от протокол № 11 от заседание на 

КУС, проведено на 28.03.2018г. 
41452,14

14
 ВСС-3022/15.03.2018 

год. 
Специализирания наказателен съд

предприемане на спешни мерки за аварийно 

ремонтиране на течащ покрив на сградата.

т.7 от протокол № 11 от заседание на 

КУС, проведено на 28.03.2018г. 

УКАЗВА на председателя на 

Специализиран наказателен съд г-н Георги 

Ушев да предприеме спешни мерки за 

отстраняване на аварийната ситуация, в 

съответствие с писмо № 91-00-

070/14.05.2014 год. на Висшия съдебен 

съвет, касаещо указания относно 

документите, с които трябва да бъдат 

окомплектовани исканията за закупуване 

на офис оборудване, копирна техника и 

извършване на текущи ремонти.

7.2. ИЗПРАЩА решението по т. 7 от 

настоящия протокол на административния 

ръководител на Специализирана 

прокуратура.

15
ВСС – 2279/20.03.2018 

г.
Административен съд гр. Кюстендил

текущ ремонт на служебния паркинг на 

Административен съд гр. Кюстендил

т.6 от протокол № 11 от заседание на 

КУС, проведено на 28.03.2018г. 
9768,00

 С писмо вх. № ВСС – 2279/20.03.2018 г. 

представена допълнителна информация, в 

изпълнение решение на Комисия 

„Управление на собствеността” към 

Пленума на ВСС, взето по протокол № 

8/07.03.2018 г., т. 6 във връзка с 

осигуряване на средства за полагане на 

асфалтова настилка на служебен паркинг 

на съда.

16 ВСС-3269/21.03.2018 г.  Районен съд гр. Трявна
авариен текущ ремонт на нафтова горелка на 

стойност 

т. 10 от протокол № 12 от заседание 

на КУС, проведено на 11.04.2018г. 
418,00

17 ВСС-3399/23.03.2018 г. Районна прокуратура гр. Карлово

гр. Карлово,                                  бул. 

"Освобождение" №4, ет.4, УПИ 1 - битов 

комбинат, кв. 35                     

Четвърти етаж от сграда - 

самостоятелен обект с 

ид.№36498.504.1189.1.4 с полезна 

площ 400 кв.м. в сграда №1, 

разположена в ПИ с 

ид.№36498.504.1189

 текущи ремонти, закупуване на офис 

оборудване, копирна техника
основен ремонт /ремонт на асансьорната уредба на сградата/

т. 6 от протокол № 12 от заседание на 

КУС, проведено на 11.04.2018г. 

УКАЗВА на административния 

ръководител на Районна прокуратура гр. 

Карлово да представи изискуемите с 

писмо № 91-00-070/14.05.2014 год. на 

Висшия съдебен съвет документи, с които 

трябва да бъдат окомплектовани исканията 

за закупуване на офис оборудване, 

копирна техника и извършване на текущи 

ремонти, както и с писмено съгласие или 

изричен отказ на съсобствениците на 

сградата – общинска собственост, 

находяща се в гр. Карлово, бул. 

„Освобождение” № 4, за участието им в 

ремонта на асансьорната уредба на 

сградата.

18  ВСС-15126/29.03.2018 

Районен съд гр. Кула текущ ремонт – преустройство на помещение 

за обслужване на граждани с неравностойно 

положение 

т. 8 от протокол № 12 от заседание на 

КУС, проведено на 11.04.2018г. 
1557,00

19

ВСС-2755/09.03.2018г

Районен съд гр. Червен бряг 
т.12 от протокол № 11 от заседание на 

КУС, проведено на 28.03.2018г. 

Писма с №№ВСС-3747/05.06.2017 г.ВСС-

2567/02.03.2018 г. ВСС-2755/09.03.2018 г. 

с искания за отпускане на средства за най-

разнообразни разходи  на  обща стойност 

89 650  лв. с ДДС.                                                                                                                                                      

12.1ОТЛАГА разглеждането на 

гореупоменатите искания от председателя 

на Районен съд гр. Червен бряг, до 

посещение на служител от Дирекция „ИС“ 

и изготвяне на доклад.

12.2. ПРЕДЛАГА на и.д. главния секретар 

на Висшия съдебен съвет да командирова 

инж. Димитър Шиклев - главен експерт в 

отдел „Инвестиции и строителство” в 

дирекция „Управление на собствеността 

на съдебната власт” и инж. Стоянка 

Георгиева - главен експерт в отдел 

„Инвестиции и строителство” в дирекция 

„Управление на собствеността на 

съдебната власт”, за оглед на сградата на 

Съдебната палата в гр. Червен бряг и 

изготвяне на доклад.

20

ВСС-2786/09.03.2018г

Районен съд гр. Брезник
Средства за доставка на устройство за осигуряване на 

достъпна среда

т.7 от протокол № 12 от заседание на 

КУС, проведено на 11.04.2018г. 

7.1 ОТЛАГА вземането на решение за 

отпускане на средства за доставка на 

верижен стълбищен робот в Районен съд 

гр. Брезник.

7.2. УКАЗВА на председателя на Районен 

съд гр. Брезник да набави още две оферти 

за верижен стълбищен робот, с цел 

преценка изгодността на разхода.

21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСС-16786/01.02.2018
Районен съд гр. Своге Във връзка с предприети действия по оценка 

на мълниезащита и заземителни уредби в 

съдебната сграда.

т. 6 от протокол № 19 от заседание на 

КУС, проведено на 06.06.2018г. 
4496,00
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ВСС-3269/21.03.2018
Районен съд гр. Трявна

Текущ ремонт на нафтова горелка
т. 10 от протокол № 12 от заседание 

на КУС, проведено на 11.04.2018г. 
418,00
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ВСС-3352/23.03.2018
Окръжен съд гр. Бургас

Текущ ремонт на тодпорна стена и тротоарна 

настилка от гранитни плочи на южната фасада 

на Съдебната палата

т. 5 от протокол № 13 от заседание на 

КУС, проведено на 18.04.2018г. 
21800,92
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ВСС-3351/23.03.2018
Окръжен съд гр. Бургас

Авариен ремонт на четири асансьора в 

Съдебната палата

т. 6 от протокол № 13 от заседание на 

КУС, проведено на 18.04.2018г. 
17020,80

25

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСС-334/23.03.2018
Районен съд - Котел

Текущ ремонт - 2 бр. врати /входна и 

интериорна/ в съдебната сграда

т. 10 от протокол № 16 от заседание 

на КУС, проведено на 16.05.2018г. 
3000,00



26

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСС-3351/23.03.2018
Районен съд гр.Дупница  

Основен ремонт на отопрителната система и газификация /114 

000 лв./, изграждане на пожароизвестителна и звуко-

оповестителна системи /11 650 лв./ и цялостен основен ремонт 

на съдебната палата /1 008 300 лв/.

т. 7 от протокол № 13 от заседание на 

КУС, проведено на 18.04.2018г. 

7.1. ОТЛАГА вземането на решение за 

отпускане на средства за основен ремонт 

на отоплителна система и газификация в 

Районен съд гр. Дупница.                                           

7.2. УКАЗВА на председателя на Районен 

съд гр. Дупница да набави още две оферти 

за основен ремонт на отоплителна система 

и газификация, с цел по-прецизна оценка 

на необходимите средства и оферти за 

изграждане на пожароизвестителна и 

звуково-оповестителна системи.                                                             

7.3. Исканите средства за цялостен 

основен ремонт на съдебната палата  /1 

008 300 лв./ са заложени в 

Инвестиционната програма на съдебната 

власт за 2021 г. и могат да бъдат 

предвидени в бюджетната прогноза  след 

2019 г., при освобождаване на средства от 

други обекти.

27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСС-3047/26.03.2018
Районен съд гр. Чирпан

Текущ ремонт на помещения, и облицовка на 

две съдебни зали
4349,00
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ВСС-3431/26.03.2018
Районен съд гр. Чирпан  Средства за доставка наверижен стълбищен робот

т. 8 от протокол № 13 от заседание на 

КУС, проведено на 18.04.2018г. 
6600,00 §52-00 Решение на КБФ

29 Административен съд гр. Благоевград

Разход в размер на 2 100 лв. с вкл. ДДС за изготвяне на 

комплексен доклад за ОС по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ за обект 

"Проектиране на основен ремонт на административна сграда, 

намираща се на ул. „Крали Марко” № 2, гр. Благоевград"

т. 3 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
2100,00
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ВСС-5587/19.04.2018
Районен съд гр. Лом

Разход за възлагане на услуга - изготвяне на 

тръжна документация за провеждане на ОП с 

предмет:"Основен ремонт на вътрешна 

отоплителна инсталация в сградата на РС гр. 

Лом"

т. 4 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
1700,00
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ВСС-3328/22.03.2018 
Специализиран наказателен съд

Авариен текущ ремонт на климатичната 

инсталация в деловодствата на АСНС, СНС,  и 

АСП

т. 5 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
4236,00
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ВСС-4680/25.04.2018 
Окръжен съд Силистра

Наложителлен текущ ремонт на настилки в 

сградата на ОС Силистра

т. 6 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 

7.1 ОТЛАГА вземането на решение за 

отпускане на средства за наложителен 

текущ ремонт за настилки в сградата на 

ОС Силистра.

7.2. УКАЗВА на председателя на Окръжен 

съд гр.Силистра да набави изискуемите 

документи с писмо №91-00-070 от 

14.05.2014г. на ВСС, касаещо указания 

относно документи.

по §52

33

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСС-3523/28.03.2018 
Административен съд гр.Силистра

Разход за разкриване на регистратура по ЗЗКИ 

в сградата на АС Силистра.

т. 7 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г.  и 

д.т.1 от от протокол №16 от заседание 

на КУС, проведено на 16.05.2018г.

3280,00
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ВСС-7610/12.02.2018 
Районен съд Варна

Проект за пожароизвестителна адресируема 

система за обекти, ползвани от РС гр. Варна 

т. 9 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
5225,02
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ВСС-7610/12.02.2018 
Районен съд гр.Горна Оряховица

Закупуване на необходимите 

пожаротехнически средства /пожарогасители/ 

и самозатваряща се негорима врата

т.10 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
1112,40
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ВСС-2661/07.03.2018 
Районен съд гр. Малко Търново

Средства,свързани с ремонт на помещения за 

разкриване на регистратури по ЗЗКИ

т.11 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 

7.1 ОТЛАГА вземането на решение по т.11 

от дневния ред за следващо заседание.

7.2. ВЪЗЛАГА но отдел "Инвестиции и 

строителство" при постъпване на искания 

от органи на съдебната власт за отпескане 

на средства, свързани с ремонт на 

помещения за разкриване на регистратури 

по ЗЗКИ, същите да бъдат комплектовани  

със съответните предписания от 

компетентни органи.
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ВСС-7511/27.02.2018 
Районен съд гр. Генерал Тошево

Средства за основен ремонт - изготвяне на работен проект за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

т.12 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
5904,02
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ВСС-7511/27.02.2018 
Районен съд гр. Брезник Основен ремонт на външно стълбище и входна врата 

т.13 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
9980,00
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ВСС-2678/09.03.2018 
Районен съд гр.Трън

Средства за подмяна на тръбната мрежа на 

отоплителната инсталация

т.14 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 

7.1 ОТЛАГА вземането на решение  за 

подмяна на тръбната мрежа на 

отоплителната инсталация в сградата на 

РС гр. Трън, до посещение на експерт от 

Дирекция "УССВ" на място и изготвяне на 

доклад.
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ВСС-4300/16.04.2018 
Районен съд гр.Самоков

Средства за аварийен ремонт на канализацията 

на сградата

т.15 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
871,00
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ВСС-870/24.01.2018 
Районен съд гр.Свиленград

Средства за неотложен ремонт - демонтажа на 

негоден и неизползван ел.котел с цел 

освобождаване на помещението и последващ 

ремонт на канализацията.

т.16 от протокол №15 от заседание на 

КУС, проведено на 09.05.2018г. 
8966,00
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ВСС-3925/04.04.2018 
Районен съд Варна Авариен ремонт на канализационен щранг

т.9 от протокол №16 от заседание на 

КУС, проведено на 196.05.2018г. 
2902,00

43 ВСС-4864/30.04.2018  
Прокуратура на РБългария за Военно-средствен 

участък Плевен
Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” № 3,

Средства за основен ремонт: подмяна на дограма, ремонт на 

ВиК и ел. инсталации, ремонт на покривното пространство на 

сграда на ул. „Ал. Стамболийски” № 3, за нуждите на ВСлУ гр. 

Плевен

т.3 от протокол №16 от заседание на 

КУС, проведено на 23.05.2018 г. 
174000,00

т.3.2 ОДОБРЯВА включването на обект 

„Основен ремонт на сграда, находяща се 

на ул. „Александър Стамболийски” № 3, 

гр. Плевен, за нуждите на Военно-

следствен участък” в Инвестиционната 

програма на ВСС за 2018 г. при 

извършване на вътрешно-компенсирана 

корекция § 51-00 „Основен ремонт на 

ДМА”.

44
ВСС – 

7907(17)/19.04.2018 

Прокуратура на РБългария за Окръжна 

прокуратура Благоевград
гр. Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. 

Основен ремонт - цялостна подмяна на повдигателен 

механизъм на асансьорна уредба за нуждите  на ОП - 

Благоевград. 

т.4 от протокол №16 от заседание на 

КУС, проведено на 23.05.2018 г. 
7260,00

т.4.2 ОДОБРЯВА включването на обект 

„Основен ремонт на сграда, находяща се 

на ул. „Александър Стамболийски” № 3, 

гр. Плевен, за нуждите на Военно-

следствен участък” в Инвестиционната 

програма на ВСС за 2018 г. при 

извършване на вътрешно-компенсирана 

корекция § 51-00 „Основен ремонт на 

ДМА”.

45 ВСС-5351/14.05.2018 Окръжен съд гр. Хасково  
гр. Хасково, бул. „България” № 144, 

Съдебна палата

Авариен ремонт за отстраняване на щети от 

настъпило застрахователно събитие - 

претърсване на част от покрива, покрит с 

керемиди и подмяна на счупени керемиди, 

подмяна на корозирали улуци и откъртени и 

липсващи каменни стъпала от външното 

стълбище пред входа на сградата.

т.6 от протокол №16 от заседание на 

КУС, проведено на 23.05.2018 г. 
12832,38



46 ВСС-3418/26.03.2018 Районен съд гр. Видин
Извършване на текущ ремонт на 4 броя 

работни помещения

т.8 от протокол №16 от заседание на 

КУС, проведено на 23.05.2018 г. 
2927,44

47 ВСС – 5333/14.05.2018 Районен съд гр. Севлиево

Осигуряване на достъпна архитектурна среда около и 

вътре в сградата на Съдебната палатаз- изготвяне на 

технически проект за преустройство на WC и 

изграждане на два броя стълбищни платформи за хора 

в неравностойно положение за Съдебната палата в гр. 

Севлиево. 

.

т.4 от протокол №17 от заседание на 

КУС, проведено на 30.05.2018 г. 
4860,00

48 ВСС-4565/23.04.2018

Административен съд гр. Сливен
Авариен текущ ремонт след застрахователно 

събитие, паднала част от мазилката по южната 

и северната фасада и частично или цялостно 

боядисване на северната фасада на сградата.

т.6 от протокол №17 от заседание на 

КУС, проведено на 30.05.2018 г. 
11919,27

49 ВСС-5004/04.05.2018 Административен съд гр. Габрово
Текущ ремонт на климатичната система на 

съда на стойност 

т.7 от протокол №17 от заседание на 

КУС, проведено на 30.05.2018 г. 
6289,20

50  ВСС-4855/30.04.2018 Районен съд гр. Севлиево

Текущ ремонт – доставка и монтаж на 

звукозаписни системи и системи за повикване 

за три съдебни зали.

О 2814,00

51  ВСС-2786/24.04.2018 Районен съд гр. Брезник

Осигуряване на достъпна архитектурна среда - 

верижен стълбищен робот.

.

т.9 от протокол №18 от заседание на 

КУС, проведено на 06.06.2018 г. 
6600,00

Разход за доставка на стълбищен робот в 

размер на 6 600 лв.Обектът да бъде 

изтеглен от списъка, предвиден за обща 

обществена поръчка по ЗОП, като се има 

предвид че заложените средства са в 

размер на 10 000 лв, а необходимите са 6 

600 лв.

52  ВСС-5597/17.05.2018 Районен съд гр. Раднево Авариен ремонт на санитарни възли.
т.10 от протокол №18 от заседание на 

КУС, проведено на 06.06.2018 г. 
3768,00

53  ВСС-16786/21.05.2018

Районен съд гр. Своге
Придобиване на ДМА - подмяна на изгорели платки и 

вътрешни климатични телаа на климатична инсталация

т.11 от протокол №18 от заседание на 

КУС, проведено на 06.06.2018 г. 

11.1. УКАЗВА на председателя на Районен 

съд гр. Своге да представи на Комисията 

Констативен протокол за отстранените 

неизправности по мълниезащитната и 

заземителна уредба на сградата.

54  ВСС-4996/03.05.2018

Районен съд гр. Пирдоп Текущ ремонт за защита на прозорците на 

първи етаж от сградата чрез поставяне 

напротивоудърно фолио

т.12 от протокол №18 от заседание на 

КУС, проведено на 06.06.2018 г. 
907,20

55  ВСС-6237/30.05.2018

Окръжен съд Хасково

Осигуряване на достъпна архитектурна среда - 

проектиране и изграждане на бетонна рампа и 

доставка на повдигателно съоръжение на стойност 36 

000 лв. с ДДС.

.

т.5 от протокол №19 от заседание на 

КУС, проведено на 13.06.2018 г. 

7.1 ПРИЕМА за целесъобразно започване 

на действия от ОС Хасково за осигуряване 

на достъпна среда.

7.2. Изключва ОС Хасково от 

Инвестиционната програма за 2018 г. от 

позиция "Осигуряване на достъпна среда в 

имоти на съдебната власт" -проектиране и 

изграждане на бетонна рампа и доставка 

на повдигателно съоръжение                                                                     

7.3. Указва на Административния 

ръководител на ОС Хасково актуализиране 

на офертите.

по §52-00 

56  ВСС-6237/30.05.2018

Окръжен съд Габрово Текущ вътрешен ремонт на стойност 33 869,45 

лв. с ДДС и текущ ремонт на фасада на 

стойност 63 409,36 лв. с ДДС

т.6 от протокол №19 от заседание на 

КУС, проведено на 13.06.2018 г. 
63410,00

7.1 Извършването на разход в размер на 63 

410 лв. е целесъобразно.

7.2. Извършването на разход в размер на33 

870 лв. за текущ ремонт на помещения не 

е неотложно.                                                                 

57  ВСС-4680/31.05.2018

Окръжен съд Силистра
Текущ ремонт на настилки сгради. Отложена 

т.6 от Протокол 15/09.05.2018 г.

т.7 от протокол №19 от заседание на 

КУС, проведено на 13.06.2018 г. 
10586,00 Отложена т.6 от Протокол 15/09.05.2018 г.

58  ВСС-11436/23.03.2018

Районен съд гр. Тетевен
Ремонт на покрив и фасада на съдебната 

сграда

т.8 от протокол №19 от заседание на 

КУС, проведено на 13.06.2018 г. 

Указва на Председателя да избере и 

предложи вариант на ремонт на покрива 

на сградатау и предложи актуални и 

съпоставими оферти за избрания вариант.

59  ВСС-3702/30.03.2018

Районен съд гр. Пловдив
Текущ ремонт на коридири и стълбищни 

клетки в стара сграда.

т.9 от протокол №19 от заседание на 

КУС, проведено на 13.06.2018 г. 
37330,08

60  ВСС-5713/18.05.2018

Районен съд гр. Перник
Текущ ремот на отоплителна инсталация - 

2710,54 лв.

Основен ремонт - изграждане на система за видеонаблюдение - 

6 584,91 лв.

т.10 от протокол №19 от заседание на 

КУС, проведено на 13.06.2018 г. 

10.1 Отлага вземането на решение за 

изграждане на система за 

видеонаблюдение. Мотив: В момента 

работна група решава въпроса с 

охранителните системи в сградите на 

органите на съдебната власт.                                                  

10.2. Отлага вземането на решение за 

отпускане на средства за отоплителната 

система.

61  ВСС-3641/29.05.2018

Районен съд гр. Левски
Текущ ремонт - подмяна на остаряло 

осветление

т.11 от протокол №19 от заседание на 

КУС, проведено на 13.06.2018 г. 

11.1 Отлага вземането на решение.                                         

12.1. Указва на председателя да представи 

изискуемите документи, с които следва да 

бъдат окомплектовани исканията.

62

ВСС-5358/14.05.2018 г

Районен съд гр. Провадия
Средства за основен ремонт – извършване на конструктивно и 

енергийно обследване на сградата на съдебната палата
4764,00

Съгласно  решение по т.11 на Протокол 19 

от 13.06.2018 г. на КБФ средствата са по § 

10

63

ВСС-2755/09.03.2018г и 

Доклад на експерти от 

отдел "ИС" във връзка 

с Решение по т.12, 

Протокол 11/28.03.2018 

г. на КУС

Районен съд гр. Червен бряг 

Текущ ремонт - подмяна на дограма, 

поставяне на щори, монтиране на решетки на 

първи етаж на съдебната сграда

т.7 от протокол №16 от заседание на 

КУС, проведено на 16.05.2018 г. 
28720,00

64

ВСС-7048/11.06.2018 

Административен съд Плевен

Авариен ремонт на обшивка по покрив и 

настилки на тераси, повредени вследствие на 

ураганен вятър, на стойност 29 424,00 лв.

т.3 от протокол №21 от заседание на 

КУС, проведено на 20.06.2018 г. 

ОТЛАГА вземането на решение за 

извършването на разход за авариен ремонт 

на ламаринена обшивка на покрив и 

тераси в Административен съд гр. Плевен, 

до посещение на място от експерт от 

дирекция „Управление на собствеността 

на съдебната власт” и изготвяне на доклад 

за минимално необходимите ремонтни 

работи.

65 ВСС-6870/08.06.2018 Районен съд гр. Елин Пелин 
 Неотложен ремонт на покрива на сградата на 

съда.

т.4 от протокол №21 от заседание на 

КУС, проведено на 20.06.2018 г. 
39808,08

66 ВСС-4742/26.04.2018
 Окръжен съд гр. Стара Загора за нуждите на 

Районен съд гр. Стара Загора.

Неотложен ремонт на помещения /три стаи - 

за наказателно деловодство и архив/, 

предоставени за нуждите на Районен съд гр. 

Стара Загора.

т.5 от протокол №21 от заседание на 

КУС, проведено на 20.06.2018 г. 
9211,32

67

Решение по т. 9 от 

Протокол № 

20/20.06.2018 г. на 

Комисия „Бюджет и 

финанси“ във връзка с 

искане №№ ВСС-

5879/22.05.2018 г. и 

ВСС-5879/11.06.2018 

Окръжен съд гр. Разград 

Средства за основен ремонт на входна врата на съдебната 

сграда /доставка и монтаж на двукрила входна врата с витраж, 

и съпътстващите дейности по демонтажа/. Стойността на 

общия разход е определена на 5 646,91 /пет хиляди шестстотин 

четиридесет и шест лева и 91 ст./ лв. с ДДС. 

т.10 от протокол №22 от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 
5646,91

68

Решение на КУС по т. 

4 на Протокол № 

5/09.05.2018 г., във 

връзка с писмо вх. №  

ВСС – 2678/09.03.2018 

г. .

Районен съд Трън

Ремонт на ОВК инсталацията в Съдебна 

палата гр. Трън  Текущ ремонт покривното 

водоотвеждане.Метална решетка на 

централния вход/изход на сградата

т.11 от протокол №22 от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 
57187,73



69

 ВСС-6066/28.05.2018 г. 

във връзка с писмо рег. 

№ ВСС-9567/13.06.2018 

г. 

Районен съд Девня Авария в част от сградата, ползвана от съда.
т.12 от протокол №22от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 

ДА СЕ УВЕДОМИ „Уникредит Булбанк“

АД, да предприеме в най-кратки срокове

необходимите действия за извършване на

неотложни строително ремонтни работи по

обезопасяване на сградата и привеждане в

съответствие с чл. 195, ал.1 и 3 от ЗУТ,

касаещи задълженията на собствениците

на строежите да ги поддържат в

техническо състояние, отговарящи на

основните изисквания по чл. 169, ал.1 и 3

от ЗУТ, и в съответствие с клаузите на чл.

9, т. 2 и т. 4 от Договор за наем рег. №

ВСС -13123/02.10.2017г.

70 ВСС-54811/03.05.2018 Окръжен съд Пазарджик
Средства за доставка и монтаж на портална 

плъзгаща врата към паркинга на стойност .

т.13 от протокол №22 от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 
4235,00

71
ВСС-5191/10.05.2018

Окръжен съд Шумен

Подмяна на масивна дървена врата на съдебна 

зала /2 802 лв. с ДДС/, и текущ ремонт на 

фоайе и коридор /5 405 лв. с ДДС/.

т.14 от протокол №22 от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 
8207,00

72  ВСС-6451/04.06.2018 Районен съд Петрич

Средства за основен ремонт – изграждане на ограда около 

сградата на съда на стойност 2 600 лв. с ДДС.
т.15 от протокол №22 от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 

15.1. ОТЛАГА вземането на решение за

извършване на разход за основен ремонт –

изграждане на ограда около сградата на

Районен съд гр. Петрич.

15.2. УКАЗВА на председателя на Районен

съд гр. Петрич да набави изискуемите

документи с писмо № 91-00-070 от

14.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет,

касаещо указания относно документите, с

които трябва да бъдат окомплектовани

исканията за закупуване на офис

оборудване, копирна техника и

извършване на текущи ремонти. 

73 ВСС-6637/06.06.2018 Районен съд гр. Попово

Текущ ремонт, преграждане на помещение и 

обзавеждането му с цел преустрояване за 

сървърно помещение и адвокатска стая на 

стойност 6 165,42 лв. с ДДС, както и  за 

доставка и отдалечен монтаж на климатик за 

сървърното помещение на стойност 2 445 лв.

т.16 от протокол №22 от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 

ОТЛАГА вземането на решение по

искането на председателя на Районен съд

гр. Попово за доокомплектоване

74 ВСС-3218/26.03.2018  Районен съд гр. Севлиево

Текущ ремонт – подмяна на луминесцентно с 

диодно осветление на стойност 5 200 лв. с 

ДДС.
т.17 от протокол №22от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 
5128,00

75  ВСС-5336/14.05.2018 Районен съд гр. Троян 
Текущ ремонт – обзавеждане на две съдебни 

зали на обща стойност 26 860 лв. с ДДС.

т.17 от протокол №22 от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 

18.1. ОТЛАГА вземането на решение за

отпускане на средства за обзавеждане на

две съдебни зали в Районен съд гр. Троян.

Мотиви: Приетите лимити за обзавеждане

на зали, приети по т.23 от протокол

№30/16.07.2008 год. са за 10 000 лв. на

зала, с включен ДДС и не включват

архивни шкафове.

18.2. УКАЗВА на председателя на Районен

съд гр. Троян да поднови искането си,

подкрепено с оферти в рамките на

приетите лимити.

76
ВСС-7776/20.06.2018 на 

АГП
Военно - окръжна прокуратура – София

Неотложен основен ремонт на отоплителната инсталация в 

сградата на Военно - окръжна прокуратура – София, находяща 

се в гр. София, ул. „Майор Векилски“ № 4

т. 27 от протокол №22 от заседание на 

КУС, проведено на 27.06.2018 г. 
19200,00

77 ВСС-3641/27.06.2018 Окръжен съд гр. Бургас

Текущ ремонт – подмяна на негодни 

стъклопакети по фасади на стойност 22 506 лв. 

с ДДС, и на придобиване на ДМА – доставка и 

монтаж на отоплителен газов котел на 

стойност 28 815,77 лв. с ДДС

т. 11 от протокол №23 от заседание на 

КУС, проведено на 04.07.2018 г. 

11.1. ОТЛАГА вземането на решение за

отпускане на средства за текущ ремонт –

подмяна на негодни стъклопакети по

фасади, и за придобиване на ДМА –

доставка и монтаж на отоплителен газов

котел в сградата на Окръжен съд гр.

Бургас.

11.2. УКАЗВА на председателя на

Окръжен съд гр. Бургас да набави

необходимите документи

78 ВСС-7148/12.06.2018 Окръжен съд гр. Велико Търново

Авариен текущ ремонт на водосточни тръби на 

стойност 2 016 лв. с ДДС.

т. 12 от протокол №23 от заседание на 

КУС, проведено на 04.07.2018 г. 

12.1. ОТЛАГА вземането на решение за

отпускане на средства за текущ ремонт на

водосточни тръби на сградата на Окръжен

съд гр. Велико Търново.

Мотиви: При оценката е допусната груба

грешка – подалият двойно по-ниска

оферта е предложил гаранционен срок от

две години, което е грубо нарушение на

чл. 20, ал. 4, т. 4 от ЗУТ, който предвижда

задължителен гаранционен срок от пет

години. В случая следва да се изиска

обяснение от оферента, и едва при негов

отказ за съобразяване със ЗУТ да бъде

сключен договор с избрания изпълнител.

12.2. УКАЗВА на председателя на

Окръжен съд гр. Велико Търново да

извърши необходимите действия съгласно

ЗОП за уточняване на офертното

предложение на „Алпииндустрия” ЕООД,

и да изпрати ново искане.

79 ВСС-7875/22.06.2018 Районен съд гр. Трявна

Текущ ремонт на входно стълбище и 

площадка, както и за цялостно почистване и 

боядисване на челна фасада на стойност 16 

788 лв. с ДДС.

т. 14 от протокол №23 от заседание на 

КУС, проведено на 04.07.2018 г. 

14.1. ОТЛАГА вземането на решение за

отпускане на средства за текущ ремонт на

входно стълбище и площадка, както и за

цялостно почистване и боядисване на

челна фасада.

14.2. УКАЗВА на председателя на Районен

съд гр. Трявна да представи оферти само

за ремонт на входно стълбище с пясъчник,

с който е облицована и останалата част от

сградата, а ремонтът на четирите фасади

на сградата да бъде предвиден за бюджет

2019 г.

80 ВСС-2755/28.06.2018 Районен съд гр. Червен бряг
Авариен текущ ремонт на покрив на стойност 

7 365,10 лв. с ДДС.

т. 15 от протокол №23 от заседание на 

КУС, проведено на 04.07.2018 г. 

15.1. ОТЛАГА вземането на решение за

отпускане на средства за текущ ремонт на

покрив на сградата на Районен съд гр.

Червен бряг и Община Червен бряг, до

изясняване на възможността за съвместно

финансиране на ремонта на общата

собственост от двете институции.

15.2. УКАЗВА на председателя на Районен

съд гр. Червен бряг да изпрати

предложение до Община Червен бряг за

съвместно финансиране на ремонта.



81  ВСС-5650/18.05.2018 Окръжен съд гр. Силистра
Присъединяване на сградата на Съдебна палата – Силистра към 

газоразпределителната мрежа.

т. 3 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 
44501,20

3.2. Извършването на ремонтни дейности

за газификация на котелното помещение в

сградата на Съдебната палата – гр.

Силистра, е необходимо и целесъобразно.

Стойността на разхода е определена на

44 501,20 лева с вкл. ДДС. Средствата

следва да се предвидят по параграф §51-00

„Основен ремонт на ДМА“ от

неразпределения резерв за проектиране и

основен ремонт на сгради, при извършване

на вътрешно – компенсирана корекция

82

решение по т. 7.2. от 

Протокол № 

13/18.04.2018 г. от 

заседание на Комисия 

„Управление на 

собствеността” 

Районен съд Дупница

Осигуряване на допълнителни оферти за извършване на 

основен ремонт на отоплителната система и газификация.

С Решение по т. 4 от протокол №24 от

заседание на КУС, проведено на

11.07.2018 г. е взето решение средства в

размер на 125 405 лева да се предвидят по

параграф §51-00 „Основен ремонт на

ДМА“ от неразпределения резерв за

проектиране и основен ремонт на сгради,

при извършване на вътрешно –

компенсирана корекция. Съгласно

Решение по т.14.1 от Протокол

№24/18.07.2018 г. от заседение на

Комисия "Бюджет и финанси" -

необходимо е изясняване на актуалната

прогнозва стойност.

83 ВСС-7277/13.06.2018 Окръжен съд гр. Пазарджик 

Средства за изработка и монтаж на прозорец .
т. 5 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 
318,00

84  ВСС-3149/22.06.2018 Районен съд гр. Брезник 

Искане за корекция на отпуснатата по т. 13 от Протокол № 

15/09.05.2018 г. на Комисия „Управление на собствеността” 

сума за основен ремонт на външно стълбище и входна врата на 

стойност 9 978,25 лв., поради допусната техническа грешка.

т. 6 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 
1994,00

Допуска поправка на техническа грешка в

решение по т. 13 от протокол

№15/09.05.2018 год. на комисия

„Управление на собствеността“, като

стойността на разхода е определена на 9

980 лв. без ДДС съгласно оферта на фирма

„П и П ГРУП 16“ ЕООД, или 11 974 лв. с

ДДС. 

85 ВСС-7141/12.06.2018  Районен съд гр. Добрич 

Средства за доставка и монтаж на климатик 

/960 лв. с ДДС/, и закупуване на шредер /407 

лв. с ДДС/ на обща стойност 1 367 лв. с ДДС

т. 7 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 
1272,00

86 ВСС-7597/18.06.2018 Районен съд гр. Кула

Извършване на текущ ремонт на съдебна зала 

/11 200,00 лв. с ДДС/ и подмяна на врати на 

зала /550 лв. с ДДС/ на обща стойност 11 750 

лв. с ДДС.

т. 8 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 
11759,00

87 ВСС-842/20.06.2018 Районен съд гр. Пирдоп

Искане за изключване от Инвестиционната програма 

на ВСС за 2018 г. за осигуряване на достъпна среда – 

ремонт на стълбище и междуетажни площадки, както 

и монтиране на рампа за хора с увреждания, на 

стойност 9 776,00 лв. с ДДС.

т. 9 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 

С Решение КУС - 9.2. ИЗКЛЮЧВА обект: 

„Осигуряване на достъпна среда в имоти 

на съдебната власт“ –  ремонт на стълбище 

и междуетажни площадки, както и 

монтиране на рампа за хора с увреждания 

в Районен съд гр. Пирдоп“ от 

Инвестиционната програма на ВСС за 

2018 г.  и одобрява разхода като допустим 

и целесъобразен.                                                             

С  Решение по т.20 от Протокол 

№24/18.07.2018 г. Комисия "Бюджет и 

финанси" връща преписката та Комисия 

"Управление на собствеността" за 

определяне на вида на разхода /основен, 

текущ ремонт, придобиване на ДМА/ при 

ремонта на стълбище и междуетажни 

площадки, и монтиране на рампа за хора с 

увреждания.

88

ВСС-16786/17 от 

21.05.2018                             

ВСС-16786/17 от 

04.06.2018 г.                      

ВСС-16786 от 

15.06.2018

Районен съд гр. Своге 

Подмяна на изгорели платки и вътрешни 

климатични тела на климатична инсталация на 

обща стойност 15 754,64 лв. с ДДС; Подмяна 

на изгорели платки и вътрешни климатични 

тела на климатична инсталация на обща 

стойност 15 067,20 лв. с ДДС

т. 10 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 
29960,00

89 ВСС-8113/27.06.2018 Окръжен съд гр. Търговище

Текущ ремонт след реконструкция на 

отоплителна система в Окръжен съд гр. 

Търговище

т. 11 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 
51665,00

90 ВСС-842/29.06.2018 Районен съд гр. Костинброд

Средства за авариен текущ ремонт на тераси 

на съдебните зали. т. 12 от протокол №24 от заседание на 

КУС, проведено на 11.07.2018 г. 
15840,00

91 ВСС-6997/08.06.2018  Административен съд София град
Средства за закупуване на подвижен 

климатизатор.

т. 1 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 

1.2. УКАЗВА на председателя на 

Административен съд София – град да 

събере и представи на Комисията три 

оферти за подвижен климатизатор,

92 ВСС-7626/18.06.2018 Административен съд гр. Добрич
Изработка и монтаж на ограда на сградата на 

съда

т. 2 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
3287,00

93  ВСС-842/02.07.2018 Административен съд гр. Русе

Доставка и монтаж на климатик за сървърно 

помещение /1 860 лв. с ДДС/, текущ ремонт на 

газов котел /2 648,40 лв. с ДДС/ и доставка и 

монтаж на канализационна помпа /946,20 лв. с 

ДДС/.

т. 3 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
3594,00

Избраният климатик е над приетите с т. 33 

от Протокол 010/16.03.2017 г. на Пленума 

на Висшия съдебен съвет лимити – в 

конкретния случай 1 300 лв. с  ДДС. 

94 ВСС-8230/29.06.2018 Окръжен съд гр. Благоевград 
Авариен текущ ремонт на част от покрива в 

Окръжен съд гр. Благоевград 

т. 4 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 

95 ВСС-5198/16.05.2018 Окръжен съд гр. Благоевград

Доставка и монтаж на АТЦ  за окръжен съд 

Благоевград и РС Благоевград. т. 5 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
4791,00

96  ВСС-8264/02.07.2018 Окръжен съд гр. Велико Търново
Авариен текущ ремонт на наводнено 

помещение.

т. 6 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
4485,00

97 ВСС-8009/26.06.2018 Окръжен съд гр. Плевен Авариен текущ ремонт на санитарни възли . 
т. 7 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
9257,00

98  ВСС-8354/03.07.2018 Окръжен съд гр. Шумен
Средства за обособяване на център по 

медиация .

т. 8 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
2817,00

99 ВСС-8016/26.06.2018 Окръжен съд гр. Ямбол

Текущ ремонт-укрепване на комин на котелно 

/9 779,40 лв. с ДДС/; и  основен ремонт на 

западна фасада на сградата /25 354,97 лв. с 

ДДС/.

т. 9 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 

9.1. ОТЛАГА вземането на решение за

укрепване на комин на котелно на

сградата на Окръжен съд гр. Ямбол.

Мотиви: Към проблема не може да се

подходи без конструктивно становище.

9.2. УКАЗВА на председателя на Окръжен

съд гр. Ямбол да предприеме

необходимите мерки, предхождащи

строително-ремонтните работи по

укрепване на комина. 

9.3. ОТЛАГА вземането на решение за

отпускане на средства за ремонт на

западна фасада на сградата на Окръжен

съд гр. Ямбол.

Мотиви: Необходимо е залагане на

сградата в инвестиционната програма на

ВСС, изготвяне на топлотехнически

изчисления и съответно на проект, по

който да бъдат изпълнени необходимите

СМР.

100 ВСС-842/28.06.2018 Районен съд гр. Айтос Текущ ремонт на санитарни възли 
т. 10 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
7905,00

101 ВСС-842/26.06.2018 Районен  съд гр. Бургас

Текущ ремонт – подмяна на негодни 

осветителни тела и ремонт на помещение на 

ПОС-терминално устройство. 

т. 11 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
1458,00

102 ВСС-4741/26.04.2018  Районен съд гр. Велинград

Закупуване на токозахранващо устройство 

UPS за структурната мрежа на сградата
т. 12 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
7233,00



103  ВСС-7490/15.06.2018  Районен съд гр. Дулово Ремонт на тоалетни
т. 13 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
25000,00

С решение по т.18 от Протокол 

№26/01.08.2018 г. на Комисия "Бюджет и 

финанси" е върната преписката за 

представяне на оферти съобразени с 

пазарните цени в момента по всичсси 

позиции.

104 ВСС-3271/03.07.2018  Районен съд гр. Дупница 

Основен ремонт -Изграждане на пожароизвестителна и 

оповестителна система, съгласно указанията в т.7 от Протокол 

№13/18.04.2018 г.на КУС.

т. 14 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
19094,00

105 ВСС-8225/29.06.2018 Районен съд гр. Кюстендил
Текущ авариен ремонт на част от 

дограматаС.

т. 16 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
2280,00

106 ВСС-8163/28.06.2018 Районен съд гр. Омуртаг 

Текущ ремонт на помещения, както и за 

придобиване на ДМА - изработка, доставка и 

монтаж на ламперии за зала и два кабинета.

т. 17 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
7577,00

Извършването на разход за изработка,

доставка и монтаж на ламперии за зала и

два кабинета в Районен съд гр. Омуртаг е

нецелесъобразно.

107 ВСС-8683/09.07.2018 Районен съд гр. Раднево 
Извършването на разход за климатична

система. Средствата са по § 10-00 „Издръжка”.

т. 18 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
960,00

108 ВСС-5420/17.05.2018 Районен съд гр. Севлиево

Средства за подмяна на радиатори на

отоплителната система на стойност 21 820 лв.

с ДДС.

т. 19 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 

19.2. УКАЗВА на председателя на Районен

съд гр. Севлиево да предприеме действия

за събиране на оферти за проектиране на

реконструкцията на отоплителната

система на сградата на съда, с цел

установяване на прогнозната стойност на

услугата и залагането й в

Инвестиционната програма на Висшия

съдебен съвет.

109 ВСС-6102/28.05.2018  Районен съд гр. Свиленград
Средства за неотложен текущ ремонт на ВиК

инсталацията.

т. 20 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
5500,00

110 ВСС-7148/12.06.2018  Окръжен съд гр. Велико Търново Авариен текущ ремонт на водосточни тръби 
т. 34 от протокол №25 от заседание на 

КУС, проведено на 18.07.2018 г. 
2016,00

111 ВСС-3879/30.07.2018 Окръжен съд гр. Разград

Разход за заплащане на надвишени количества СМР, съгласно 

тристранен протокол между Възложител, Изпълнител и СН за 

обект "Основен ремонт, с укрепване на стоманобетонови 

колони пред главен вход на Окръжен съд гр. Разград".

т. 5 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
10390,00

112 ВСС-4620/19.07.2018 Районен съд гр. Гоце Делчев

Относно необходимостта от завишаване на средствата за СМР 

по изграждане на асансьорна уредба за възлагане на аксесорни 

договори.

т. 6 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
16059,00

113 ВСС-6997/23.07.2018  Административен съд София град

Средства за закупуване на подвижен 

климатизатор, представени допълнителни 

документни в изпълнение на т. 1 от протокол 

№25 от заседание на КУС, проведено на 

18.07.2018 г.  .

т. 7 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
629,00

114 ВСС-842/27.06.2018 Окръжен съд гр. Варна

Средства за текущи ремонтни дейности в 

сградата на Окръжен съд, гр. Варна - за 

обособяване на нови работни места, 

примахване на ламперия и врати, подмяна на 

амортизирано обзавеждане и климатици.

т. 8 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
56351,72

115 ВСС-3972/13.06.2018 Окръжен съд Пазарджик

Актуализиране на прогнозната стойност на 

обект „Проектиране и изпълнение на 

строителни работи по отоплителна система и 

достъпна среда на сградата на Окръжен съд, 

гр. Пазарджик“.

т. 9 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
140000,00

116  ВСС-8710/09.07.2018 Окръжен съд гр. Стара Загора

Осигуряване на средства за авариен ремонт на 

основен покрив на Съдебната палата – Стара 

Загора, покрив на застроения английски двор 

съдебни зали № 8 и № 10.

т. 10 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
12201,12

117 ВСС-8112/27.06.2018 Окръжен съд гр. Търговище

Отпускане на средства за извършване на 

авариен текущ ремонт на покрив на северно 

крило.

т. 11 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
7178,51

118 ВСС-7901/20.07.2018 Софийски районен съд

Отпускане на средства за освобождаване от 

имущество и предаване във вид, позволяващ 

започване на ремонтни работи на сградата, 

находяща се в гр. София, бул. „Драган 

Цанков” № 6.

т. 12 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
42000,00

119 ВСС-842/27.06.2018 Районен съд гр. Бяла

Отпускане на средства за текущ ремонт на 

помещения с цел преместване на съда по 

време на строителството на нова Съдебна 

палата.

т. 13 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. - 

Текущ ремонт 20 826,00 лв.        т. 7 от 

протокол №30 от заседание на КУС, 

проведено на 12.09.2018 г. -Ел. 

инсталации и демонтаж климатици - 

11 473 лв.

32299,00

120 ВСС-6302/31.05.2018 Районен съд гр. Етрополе

Средства за основен ремонт – реконструкция на отоплителна 

система от котел на твърдо гориво на централна климатизация 

на ток на прогнозна стойност 59 989,00 лв. с ДДС.

т. 14 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 

Отлага се вземането на решение за 

отпускане на средства за основен ремонт - 

реконструкция на отоплителна система от 

котел на твърдо гориво на централна 

климатизация на ток. Разходът е за 

основен ремонт  и инвестицията следва да 

бъде заложена в бюджетната прогноза на 

ВСС по §51-00 "Основен ремонт на ДМА"

121
ВСС-

14986(17)/21.05.2018
Районен съд гр. Кубрат гр. Кубрат, ул."Цар Иван Асен II" №4

Осигуряване на средства за текущ ремонт на помещение за 

архив. - 5532.16 лв.

122 ВСС-842/29.06.2018 Районен съд гр. Костинброд
Искане за отпускане на средства за авариен текущ  ремонт на 

тераси над съдебните зали.

т. 15 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
15840,00

123 ВСС-5659/18.05.2018 Районен съд гр. Левски

Отпускане на средства за текущ  ремонт – 

подмяна на негодна дървена прозоречна 

дограма.

т. 16 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
14362,43

124 ВСС-8144/27.06.2018 Окръжен съд гр. Кюстендил
Разход за текущ ремонт за ремонтни дейности 

на помещения, коридори и съдебни зали 

т. 30 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
25910,00

125 ВСС-8221/29.06.2018 Районен съд гр. Горна Оряховица
Разход за текущ ремонт на две помещения 

/стая за деловодство и синя стая/. 

т. 31 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
4792,78

126 ВСС-842/28.06.2018 Районен съд гр. Казанлък

Разход за авариен ремонт ремонт на 

отоплителната инсталация - смяна на 

разпределителни топлопроводи. 

т. 32 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
58692,92

127 ВСС-5344/14.05.2018  Административен съд гр. Бургас
Осигуряване н асредства за доставка и монтаж 

на архивно оборудване.

т. 34 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
4284,00

128 ВСС-842/02.08.2018 Окръжен съд гр. Велико Търново

Разход за авариен текущ ремонт - 

отстраняване на течове от отопрителната 

инсталация.на отоплителната инсталация - 

смяна на разпределителни топлопроводи. 

т. 35 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
1488,96

129

ВСС-3271/07.08.2018 

във връзка с Решение 

по т.14.1 от Протокол 

№24/18.07.2018 г. на 

Комисия "бюджет и 

финанси"

Районен съд гр. Дупница

Основен ремонт на отоплителната система и 

газификация - представени допълнителни 

документи във връзка с Решение по т.14.1 от 

Протокол №24/18.07.2018 г. на Комисия 

"бюджет и финанси".

т. 35 от протокол №26 от заседание на 

КУС, проведено на 08.08.2018 г. 
131972,00

130 ВСС-8241/29.06.2018 Апелативен съд гр. София
Отпускане на средства за обзавеждане на 

новопридобито помещение за деловодство.

т. 5 от протокол №27 от заседание на 

КУС, проведено на 20.08.2018 г. 
11900,00

131 ВСС-7048/11.06.2018 Административен съд гр. Плевен
Отпускане на средства за авариен текущ 

ремонт на покрива

т. 6 от протокол №27 от заседание на 

КУС, проведено на 20.08.2018 г. 
29424,00

132 ВСС-5407/09.08.2018 Административен съд гр. Пловдив
Отпускане на средства за авариен текущ 

ремонт на втория етаж в сградата на съда

т. 7 от протокол №27 от заседание на 

КУС, проведено на 20.08.2018 г. 
4592,06

133 ВСС-10089/06.08.2018 Районен съд гр. Нова Загора
Искане за отпускане на средства за основен ремонт -

проектиране и присъединяване към газопреносната мрежа

т.8 от протокол №27 от заседание на 

КУС, проведено на 20.08.2018 г. 
1845,62

134

Решение по т.20 от 

Протокол 

№24/18.07.2018 г. 

Комисия "Бюджет и 

финанси" във връзка с 

вх.№ ВСС-

842/20.06.2018

Районен съд гр. Пирдоп

Осигуряване на достъпна среда - текущ ремонт на 

стълбище и междуетажни площадки /8775,61 лв. с 

ДДС/, както и придобиване на ДМА - монтиране на 

рампа за хора с увреждания /1 200 лв. с ДД/

т.8 от протокол №30 от заседание на 

КУС, проведено на 12.09.2018 г. 
8775,61

За монтиране на рампа за хора с 

увреждания - 1 200 лв. с ДДС по §52-00 

"Придобиване на ДМА"

135 ВСС-5580/17.05.2018 Софийски районен съд

Средства за закупуване на лиценз за 

допълнителен панел за контрол на достъпа в 

сградата - 2002.80 лева с ДДС.

т.10 от протокол №27 от заседание на 

КУС, проведено на 20.08.2018 г. 
2002,80

Средства за придобиване на НДА- 

закупуване на лиценз.



136 ВСС-2755/28.06.2018 Районен съд гр. Червен бряг Средства за авариен текущ ремонт на покрив
т.15 от протокол №27 от заседание на 

КУС, проведено на 20.08.2018 г. 
7365,10

137 ВСС-10177/07.08.2018

Районен съд гр. Перник
Текущ ремонт - неотложна смяна на дървена 

дограма ва ведомствено жилище.

доп.т.1 от протокол №27 от заседание 

на КУС, проведено на 20.08.2018 г. 
2310,00

138 ВСС-10247/14.08.2018 Районен съд гр. Трън

Средства за доставка и монтаж на врата за 

евакуацонния изход от Съдебна зала №1  на 

втори етаж /обръщане на врата/

доп.т.2 от протокол №27 от заседание 

на КУС, проведено на 20.08.2018 г. 
705,22

139 ВСС-842/29.06.2018 Окръжен съд гр. Разград

Осигурамане на средства по §10-30 за 

неотложен ремонт на втория административен 

етаж в сградата на Окръжен съд Разград -86 

500 лева.

140
ВСС-842/11.06.2018            

ВСС-842/14.08.2018 г
Военен съд Сливен

Финансови средства за текущ ремонт на 

покрив. Стойност на ремонта - 9 000 лв.

т.11 от протокол №31 от заседание на 

КУС, проведено на 19.09.2018 г. 
8990,90

Към преписката не са предстване три 

оферти. Изисквани в телефонен разговор.

141 ВСС-842/28.06.2018 Окръжен съд гр. Шумен

Искане на средства за текущи ремонти 2018 г. - 

5 404,61 лв. за ремонт на коридори и фоайе на 

трети етаж; 2802,00 лв. за врати за зала №9 ; 

ремонт и обзавеждане на помещение по 

медиация - 2988.42 лв.; подвижно обзавеждане 

- 1142.00 лв. 

НП

Средствата са отпуснати с Решения на 

Комисия "Управление на собствеността"  

/т.14 от протокол №22/27.06.2018 г. и  т.8 

от протокол №25/18.07.2018 г./ и Решения 

на Комисия "Бюджет и 

финанси"/,поискани с  предходни писма. 

142 ВСС-8290/02.07.2018 Окръжен съд гр. Русе

Финаносви средства за неотложна подмяна на 

дограма на прозорците в шест работни 

кабинета и коридора на ет.3 източно 

полукрило/. Стойност - 15 133,75 лв. 

143 ВСС-8289/02.07.2018 Окръжен съд гр. Русе

Ремонт на отоплителната система поетапно- 

първи етап 2018 г. подмяна на радиаторите в 

работните кабинети и съдебните зали на ет.3 - 

16 056 лв.

144 ВСС-8265/02.07.2018 Окръжен съд гр. Велико Търново

Искане за включване в ИП на ВСС на обект "Саниране и 

основен ремонт на ведомствено жилище - гр. Велико Търново, 

ул. "Драган Цончев" №14, вх. В, ет.4, ап.11".  Стойност: СМР - 

51 428,00 лв. и строителен надзор-1 500 лв.

145 ВСС-842/05.07.2018 Районен съд Плевен Текущ ремонт на три помещения - 3 500 лева
Към преписката не са предстване оферти 

за определяне цената на ремонта.

146 ВСС-8621/06.07.2018 Районен съд гр. Нови пазар

Осигуряване на средства за подмяна на 

стелажи в архивно помещение и подмяна на 

външна врата. Обща стойност - 5363,68 лв.

147 ВСС-8362/03.07.2018 Районен съд Добрич

Текущ ремонт за грундиране, шпакловане и 

латекстово боядисване на коридор на етаж 3. 

Стойност - 890 лева

148 ВСС-8681/09.07.2018 Районен съд гр. Поморие

Текущ ремонт на входно предверие, 

стълбищна клетка и две канцеларии - 21 177 

лева; Оборудване на работно място на двама 

съдии-2719 лв.

С решение по т.11 от П-л №24/18.07.2018 

г.на Комисия "Бюджет и финанси" 

одобрени средства в размер на 2 719 лева 

да обзавеждане.

149 ВСС-842/29.06.2018 Софийски районен съд

Преустройство на стаи №№302,303,304,305 в 

срадата на СРС бул. Цар Борис III, №54 - на 

стойност приблизително 9000 лева. Ремонти - 

сградата на СРС бул. М.Д.Скобелев №23 -

23700 лева.  

Към преписката не са представени КСС на 

ремонта и оферти за определяне на цената.

150 ВСС-842/17.07.2018 Районен съд гр. Самоков
Текущ ремонт - подмяна на врати. Стойност -

13805,00 лева

151 ВСС-9472/20.07.2018 Окръжен съд гр. Видин

Текущ ремонт във връзка с дадени 

предписания от РДПЗБН Видин - 

проектиране, доставка и монтаж на указателно 

и евакуационно осветление, 

позароизвестителна централа. Стойност - 69 

218,00 лв.

152 ВСС-4892/25.05.2018 Административен съд гр. Търговище гр. Търговище, пл. "Свобода" №1

Средства за извършване на СМР за 

обособяване на регистратура за 

класифицирана информация. Стойност - 7 099 

лева.

153 ВСС-3882/03.04.2018 Районен съд гр. Монтана гр. Монтана, ул. "Васил Левски" №22

Осигуряване на средства за оборудване със 

система за видеонаблюдение. Средства в 

размер на 1394,00 лева по §52-03 

"придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения/.

т.13 от протокол №31 от заседание на 

КУС, проведено на 19.09.2018 г. 

13.1. ОТЛАГА вземането на решение за 

извършването на разход за  придобиване 

на ДМА - записващо устройство и четири 

камери в сградата на Районен съд гр. 

Монтана на ул. „Граф Игнатиев“ №4. 

Мотиви: В момента тече изпълнението на 

договор за оценка на охранителните 

системи, с цел тяхното отделяне от 

баланса на сградите и евентуалното им 

прехвърляне на ГД “Охрана“ към 

Министерство на правосъдието. 

Средства в 

размер на 

1394,00 лева по 

§52-03 

"придобиване 

на друго 

оборудване, 

машини и 

съоръжения/.

154 ВСС-842/29.06.2018 Районен съд гр. Панагюрище гр. Панагюрище, ул. "Петко Мачев" №2

Средства за текущ ремонт - вътрешно 

боядисване, циклене и лакиране на 

помещенията в сградата на съда - 47 469,70 

лева.

155 ВСС-7808/25.06.2018 Районен съд гр. Каварна гр. Каварна, ул. "Дончо Стойков" №8

Текущ ремонт за архивно помещение и 

архивни стелажи. За ремонт -2 369,00 лв., за 

стелажи - 2 934,00 лв.

т.12 от протокол №31 от заседание на 

КУС, проведено на 19.09.2018 г. 
5303,00

Средства в размер на 2934,00 лв. за 

стелажи по §52-00.

156 ВСС-8643/06.07.2018 Върховен касационен съд гр. София, бул. „Витоша” № 2 Съдебната палата - гр. София
Средства за подмяна на осветителните тела в 

съдебната палата - 40 000 лв. 

т.7 от протокол №31 от заседание на 

КУС, проведено на 19.09.2018 г. 
40001,40

157 ВСС-7674/19.06.2018 Апелативен специализиран наказателен съд гр. София, ул. „Черковна” № 90,

Средства за монтаж на пилон и поставяне на 

българския национален флаг. Стойност - 

1930,80 лв.

158 ВСС-7674/19.06.2018 Районен съд гр. Варна гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" №57

Пранирани текущи ремонти - ремонт на 

коридори V и VI етаж, смяна на врати 

кабинети. Ремонт на фасада и улук. Средства - 

64 136,69 лв. 

159 ВСС-2770/02.07.2018 Районен съд гр. Ивайловград гр. Ивайловград, ул. "България" №42
Текущ ремонт на помещенията в сградата. 

Стойност- 35803,62 лева.

160
ВСС-842/02.07.2018            

ВСС-4742/27.08.2018 
Районен съд гр.Стара Загора гр.Стара Загора, бул. "Методи кусев" №33

Текущ ремонт на три броя съдебни зали - 27 

286,67 лв. и средства за довършване ремонт на 

помещение поради възникнали допълнителни 

работи 2 257,0 лв. с ДДС

т.15 от протокол №31 от заседание на 

КУС, проведено на 19.09.2018 г. 
29 543.64

161 ВСС-842/03.07.2018 Окръжен съд гр. Добрич гр. Добрич, ул. "Д-р К. Стоилов" №7
Текущ ремонт на кабинети. Стойност - 5715,00  

лв.

162 ВСС-8641/06.07.2018 Върховен касационен съд гр. София, бул. „Витоша” № 2 Съдебната палата - гр. София
Средства за анализ, проучване и изработване на идее проект за 

подмяна на збр. "Чилъри". Стойност на оферта - 19 920,00 лева

163

ВСС-9323/17.07.2018 и 

допълнителнително 

писмо ВСС-

9323/02.08.2018 

Районен съд гр. Нова Загора
гр. Нова Загора, ул. "Проф. Минко 

Балкански" №60

Отпускане на средства за цялостно 

обзавеждане на преустроена съдебна сграда - 

63 750,53 лв.+13698,00 лв.

164

ВСС-8960/11.07.2018 

във връзка с Решение 

по т.3.4 от протокол 

№5/14.02.2018 г. на 

КУС

Районен съд Ихтиман гр. Ихтиман, ул. "Иван Вазов"   № 1

Част от имот, пл.№ 1675 - дворно 

място с площ                    848 кв.м., 

застроено с двуетажна сграда със              

ЗП=264 кв.м.; едноетажна 

пристройка със ЗП=85 кв.м.; 

триетажна пристройка със 

ЗП=85кв.

Основен ремонт на съдебната сграда - представени 

допълнителни документи  във връзка с Решение по т.3.4 от 

протокол №5/14.02.2018 г. на КУС. Сметна стойност на 

ремонта -400 000 лв.

Да се предложи на КУС за включване на 

обеста в Инвестиционната програма на 

ВСС за 2019 г.

165
ВСС-5194/10.05.2018               

ВСС-5194/ 29.08.2018
Административен съд гр. Ямбол гр. Ямбол, ул. "Ал. Стамболийски№ 4

Средства за закупуване на рамков детектор и 

климатик. Климатик - 1410,00 лв., детектор - 

10900,87 лв.

т. 12 от протокол №15 от заседание на 

КБФ, проведено на 16.05.2018 г. - 

искането за закупуване на климатик е 

върнато на Административен съд 

Ямол за съобразяване с пределните 

цени.  Искането за рамков метален 

детектор по компетентност на КУС.. 

      Т.10 от Протокол №31/19.09.2018 г. -                                          

10.1. ОТЛАГА вземането на решение за 

извършването на разход за  придобиване 

на ДМА – рамков метален детектор на 

входа на Административен съд гр. Ямбол. 

      Мотиви: В момента тече изпълнението 

на договор за оценка на охранителните 

системи, с цел тяхното отделяне от 

баланса на сградите и евентуалното им 

прехвърляне на ГД “Охрана“ към 

Министерство на правосъдието. 

166 ВСС-10050/07.08.2018 Специализиран наказателен съд гр. София, ул. „Черковна” № 90,
Средства за пътна маркировка на открития и 

закрития паркинг. Стойност-1880,00 лв.

т. 8 от протокол №31 от заседание на 

КУС, проведено на 19.09.2018 г. 
1880,00    



167 ВСС-10075/03.08.2018 Софийски градски съд гр. София, бул. „Витоша” № 2

Средства за поетапна подмяна на техниката на 

видеонаблюдение на сградата в съда. 

Стойност 5744,00 лв. по §52-00

По §52-00 "Придобиване на ДМА"

168 ВСС-10546/20.08.2018 Админстративен съд Варна гр. Варна, ул. "Никола Вапцаров" № 3А
Средства в размер на 4504,48 лв. за 

довършване на текущ ремонт. 

т. 6 от протокол №30 от заседание на 

КУС, проведено на 12.09.2018 г. 
4504,48

169 ВСС-7689/19.06.2018  Административен съд гр. Бургас

Искане за отпускане на средства за текущ 

ремонт - подмяна на системата за 

видеонаблюдение /2 183,18 лв. с ДДС/, и 

доставка и монтаж на система за контрол на 

достъпа /696,59 лв. с ДДС/ в помещението по 

ЗЗКИ, на обща стойност 2 879,77 лв. с ДДС.

т. 9 от протокол №31 от заседание на 

КУС, проведено на 19.09.2018 г. 
2880,00

170 ВСС-10454/16.08.2018 Районен съд Свиленград
Проектиране и изграждане на паркинг за автомобили - 85 000 

лв.

171

 ВСС-6451/06.08.2018  

допълнителни 

документи във връзка 

с т.15 от протокол №22 

от заседание на КУС, 

проведено на 27.06.2018 

г. 

Районен съд Петрич

Средства за основен ремонт – изграждане на ограда около 

сградата на съда на стойност 2 600 лв. с ДДС.
 т. 14 от протокол №31 от заседание 

на КУС, проведено на 19.09.2018 г. 
2262,00

172 ВСС-7858/22.06.2018 Районен съд Мадан гр. Мадан, ул. "Обединение" № 8
Средства ремонт на рушаща се мазилка на 

стълбищна клетка - 4 026,00 лв.

173 ВСС-10073/03.08.2018 Окръжен съд гр. Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 16
Ремонт на част от отоплителната инсталацияя 

през 2019 -65 354 лв.
Текущ ремонт за 2019 г.

174 ВСС-5414/14.05.2018 Административен съд гр. Перник гр. Перник, ул. "Търговвска" №37

Смяна на дограма на северозападно стълбище, 

антипаник врата и прозорци на четвърти етаж 

и съдебни зали. Стойност - 32170 лв.

175 ВСС-10922/04.09.2018 Окръжен съд Сливен гр. Сливен, ул. "Доктор Миркович" №2
Неотложни ремонтни дейности на помещение 

в приземен етаж на сградата.

176 ВСС-6742/28.09.2018 Районен съд Сандански гр. Сандански, пл. "Македония" №57

В изпълнение на Решение по т.32.2 от 

Протокол л №25 от заседание на КУС - 

предоставени три бр. ценови оферти за 

предстояща газификация.

В изпълнение на Решение по т.32.2 от 

Протокол л №25 от заседание на КУС

177 ВСС-842/03.07.2018 Окръжен съд гр. Добрич
гр. Добрич, ул. "Д-р Константин Стоилов" 

№ 7

В изпълнение на Решение по т.5.1 от 

Протокол л №33 от заседание на КУС - 

предоставени три бр. ценови оферти 

В изпълнение на Решение по т.5.1 от 

Протокол л №33 от заседание на КУС 
5378,00

Компрометирани участъци по стените и 

таваните, износена подова настилка.

178 ВСС-10922/04.09.2018 Окръжен съд гр. Сливен гр. Сливен, пл."Хаджи Димитър" № 2

В изпълнение на Решение по т.6.1 от 

Протокол л №33 от заседание на КУС - 

предоставени три бр. ценови оферти 

В изпълнение на Решение по т.6.1 от 

Протокол л №33 от заседание на КУС - 
12067,00

Текущ ремонт на санитарен възел, 

стойността е определена въз основа на най-

ниската оферта, предоставена от "ДИНО" 

ЕООД

179 ВСС-5414/14.05.2018 Административен съд гр. Перник гр. Перник, ул. "Търговска" № 37

В изпълнение на Решение по т.7.1 от 

Протокол л №33 от заседание на КУС - 

предоставени три бр. ценови оферти 

В изпълнение на Решение по т.7.1 от 

Протокол л №33 от заседание на КУС  
33530,00

Текущ ремонт,основно обновление, 

обхващащо подмана на дограма и др., 

стойността е съгласно най-ниската оферта 

предложена от "РЕАЛ Строй Транс" ЕООД

180 ВСС-5414/14.05.2018 Районен съд гр. Мадан гр. Мадан, ул. "Обединение" № 8

В изпълнение на Решение по т.9.1 от 

Протокол л №33 от заседание на КУС - 

предоставени три бр. ценови оферти 

В изпълнение на Решение по т.9.1 от 

Протокол л №33 от заседание на КУС 
4026,00

Текущ ремонт,основно обновление, 

обхващащо подмяна на рушаща се мазилка 

на стените чрез монтиране на циментови 

плочи, стойността е съгласно най-ниската 

оферта предложена от "Пласт транстрой" 

ЕООД

181 ВСС-842/29.06.2018 Районен съд гр. Панагюрище гр. Панагюрище, ул. "Петко Мачев" № 2, 

В изпълнение на Решение по т.10.1 от 

Протокол л № 33 от заседание на КУС - 

предоставени три бр. ценови оферти  - най- 

ниска предложена ценова оферта от "Хинко" 

55.

В изпълнение на Решение по т.10.1 от 

Протокол л № 33 от заседание на КУС 
47439,70

Строително-ремонтни работи, обхващащи 

частична шпакловка по стените с 

механично увреждане,полагане на 

латексова боя по станите и таваните, 

фугиране и лакиране на паркет.

182 ВСС-8128/27.06.2018 Апелативен съд гр. Бургас
гр. Бургас,                                             ул. 

"Александровска" №101

В изпълнение на Решение по т.5.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС - 

предоставени три бр. ценови оферти  - най- 

ниска предложена ценова оферта за 

бояджийски дейности - "Водолей-96" ЕООД и 

за реновиране на подова настилка - паркет от 

"Емко паркет" ООД

В изпълнение на Решение по т.5.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС
8725,63

Строително-ремонтни работи, обхващащи 

частична шпакловка по стените с 

механично увреждане,полагане на 

латексова боя по станите и таваните, 

фугиране и лакиране на паркет.

183 ВСС-11494/21.09.2018 Окръжен съд гр. Търговище гр. Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 1

В изпълнение на Решение по т.6.1 от Протокол л № 34 от 

заседание на КУС, най - ниска  предоставена ценова оферта от 

"ПИКС" ООД

В изпълнение на Решение по т.6.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС
3598,00

Изработка и монтаж на шумопоглъщаща 

кутия за климатичен агрегат, находящ се 

във вътрешният двор на съда.

184 ВСС-11931/04.10.2018 Административен съд гр. Видин гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 3

В изпълнение на Решение по т.7.1.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС, най - 

ниска предоставена оферта от "Аве строй" 

ЕООД

В изпълнение на Решение по т.7.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС
3525,60

Възстановяване на щети от настъпило 

застрахователно събитие - наводнени 

приземни етажи.

185 ВСС-11941/04.10.2018 Окръжен съд гр. Видин гр.Видин пл. Бдинци №1

В изпълнение на Решение по т.7.2.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС, най - 

ниска предоставена оферта от "Аве строй" 

ЕООД

Писмо от Председателя на Окръжен съд гр. Видин с искане за 

отпускане на средства за основен ремонт с цел изпълнение на 

предписания на „ПБЗН“ - Видин, на обща стойност 69 218,08 

лв. с ДДС.

69 218,08 

Извършването на разход за основен ремонт - 

проектиране, доставка и монтаж на ПИС /39 

754,54 лв. с ДДС/; Проектиране, доставка и 

монтаж на указателно осветление / 5 976,96 лв. 

с ДДС/; проектиране, доставка и монтаж на 

евакуационно осветление /7 545,84 лв. с ДДС/, 

и противопожарни строителни дейности /15 

940,74 лв. с ДДС/ в Окръжен съд гр. Видин е 

наложително. Стойността на разхода е  

определена  на  69 219 лв. с ДДС, съгласно най-

ниската оферта – на „КИД Плюс“ ЕООД.

186 ВСС-11948/04.10.2018 Административен съд гр. Ямбол гр. Ямбол, ул. "Ал. Стамболийски" № 4

В изпълнение на Решение по т.8.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС, най - 

ниска предоставена оферта от "Контраст 

Билдинг" ЕООД

2374,00
Текущ ремонт на външна масивна ограда, 

покрив и улуци.

187 ВСС-12080/08.10.2018 Районен съд гр. Луковит гр. Луковит, ул. "Милин камък" №2
В изпълнение на Решение по т.12.1 от Протокол л № 34 от 

заседание на КУС
60000,00

Разходът е по §51 00 - Основен ремонт на 

ДМА

188 ВСС-2770/02.07.2018 Районен съд гр. Ивайловград гр. Димитровград, бул. "Раковски" №13 

В изпълнение на Решение по т.14.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС, най - 

ниска предоставена оферта от "Томибилдинг" 

ЕООД

В изпълнение на Решение по т.14.1 от 

Протокол л № 34 от заседание на КУС
35803,62 Текущ ремонт на помещенията.

189 ВСС-12602/18.10.2018 Административен съд - София град гр. София, ул. "Георг Вашингтон" №17

В изпълнение на Решение по т.2.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС, най - 

ниска предоставена оферта от "Джей енд джей 

Ко" ЕООД

В изпълнение на Решение по т.2.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС
1906,44

Разширяване на пожароизвестителната 

система в сградата

190 ВСС-4892/25.05.2018 Административен съд гр. Търговище гр. Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 1

В изпълнение на Решение по т.3.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС, най - 

ниска предоставена оферта от "Авита" ООД

В изпълнение на Решение по т.3.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС
7099,00 Обособяваве на регистратури по ЗЗКИ

191 ВСС-12657/19.10.2018 Районен съд гр. Варна гр. Варна, ул. "Никола Кънев" № 26

В изпълнение на Решение по т.7.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС, най - 

ниска предоставена оферта от "Евростроител -

1" ЕООД

В изпълнение на Решение по т.7.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС
6421,00

192 ВСС-8362/03.07.2018 Районен съд гр. Добрич
гр. Добрич, ул. "Д-р Константин Стоилов" 

№ 7

В изпълнение на Решение по т.8.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС

В изпълнение на Решение по т.8.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС
1069,00

Средставта за ремонт на коридор на трети 

етаж на сградата се отпускат по § 10 - 

текуща издръжка

193 ВСС-8681/09.07.2018 Районен съд гр. Поморие гр. Поморие, ул."Калоян" № 1
В изпълнение на Решение по т.11.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС

В изпълнение на Решение по т.11.1 от 

Протокол л № 36 от заседание на КУС
21057,00

Средставта за ремонт на коридор на трети 

етаж на сградата се отпускат по § 10 - 

текуща издръжка- ремонт на входно 

фоайе, коридор  и две канцеларии

194 ВСС-12504/17.10.2018 Районен съд гр.Средец гр. Средец, пл. "Георги Димитров" № 2
В изпълнение на Решение по т.11.1 от Протокол л № 36 от 

заседание на КУС

В изпълнение на Решение по т.11.1 от Протокол л № 

36 от заседание на КУС
5500,00

Средствата се отпускат по §52-00 

Придобиване на ДМА

195
към Протокол 

№34/17.10.2018
Административен съд гр. Благоевград гр. Благоевград, ул".Крали Марко" № 2

В изпълнение на Решение по т.25.1 от Протокол л № 36 от 

заседание на КУС
3348694,00

Обект " Основен ремонт и преустройство 

на сграда4, средствата се отпускат по § 51-

00.

196
ВСС – 

7907(17)/19.04.2018 

Прокуратура на РБългария за Окръжна 

прокуратура Благоевград
гр. Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. 

Основен ремонт - цялостна подмяна на повдигателен 

механизъм на асансьорна уредба за нуждите  на ОП - 

Благоевград. 

Решение на КУС по Протокол 

№37/07.112018 г., т. 2.1 във връзка със 

- т.4 от протокол №16 от заседание на 

КУС, проведено на 23.05.2018 г. 

Увеличаване на 

стойността от 7260 с 

допълнетелни средства 

в размер на 2204 - 

Обща стойност 9464

Обект " Основен ремонт и преустройство 

на сграда4, средствата се отпускат по § 51-

00.


