
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 10 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 13 март 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА ЩИ: няма 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник 
отдел „Бюджетно финансиране”, Елисавета Илиева – н-к отдел 
„Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Евгения 
Кънева – началник отдел „Обществени поръчки“. 
 

По отношение на т. 1 и т. 2 от дневния ред се проведе 
съвместно заседание с комисия „Управление на собствеността“ и 
взетите решения са отразени в протокол № 1/13.03.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС. 

 
3. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване 

на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 

съдебната власт за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 54 115 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 54 115 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

4. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по 
бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 

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

Р Е Ш И : 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr10-t3-pril1.pdf
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В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
със 115 690 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 6 233 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 109 457 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 115 690 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 115 

233 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 457 

лв. 
 

 
5. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на 
учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Прокуратурата на Република България за 2019 г., в т.ч. за дейността на 
учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на 
Република България за 2019 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, 
съгласно чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2019 г., както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 1 614 700 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази със 17 600 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 1 614 700 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази със 17 600 лв. 
 

 
6. ОТНОСНО: Доклад за предприетите действия по организиране на 

мероприятието за отбелязване на 16 април, Ден на Конституцията, юристите и 
съдебните служители – във връзка с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ 
по пр. № 8/27.02.2019 г.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОДОБРЯВА предложените дейности по организиране и 
провеждане на мероприятието за отбелязване на Деня на Конституцията, 
юристите и съдебните служители, което ще се проведе на 15 април 2019 г. в 
Резиденция „Бояна“, Дом 2, от 18.30 ч. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr10-t4-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr10-t4-pril1.pdf
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2. ОДОБРЯВА ангажирането на водещ (конферансие) за 
мероприятието по т. 1 следното лице: 

- Николай Сотиров 
 

Предложения за включване на проекти на решения в проекта на 
дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 

 
7. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.01.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

власт към 31.01.2019 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 31.01.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 

градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане 
по изпълнителен лист от 06.06.2017 г., издаден от СРС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение. 
Да се покани административния ръководител на Софийски градски 

съд и главния счетоводител за следващото заседание на комисията, което ще 
се проведе на 20.03.2019 г. от 10.00 часа. 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени 
щети от застраховател. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 

Бургас за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства, 
представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на 
текущи ремонтни дейности в помещенията на втори етаж на 
административната сграда на ул. „Жени Патева“ № 1, ползвани от съдебно-
изпълнителната служба при Районен съд гр. Бургас. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
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10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на 31 
броя компютърни конфигурации. 

Извлечение от протокол № 4/28.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Апелативен съд гр. София за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 31 броя компютърни конфигурации, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен съд гр. 
София с …. 

  
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 16 броя 
компютърни конфигурации. 

Извлечение от протокол № 4/28.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Софийски градски съд за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 16 броя компютърни конфигурации, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски градски 
съд с ….. 

  
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване 
на 4 броя компютърни конфигурации. 

Извлечение от протокол № 4/28.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Административен съд гр. Пловдив за 2019 г. с цел осигуряване на средства 
за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с ….. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Пловдив с ….. 

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
компютърна конфигурация, 1 брой UPS и 1 брой мултифункционално 
устройство. 

Извлечение от протокол № 4/28.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съвет и Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Кърджали с ….. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г. на обща стойност …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS /.../ и 1 брой 
мултифункционално устройство /.../, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кърджали с 
…. 

 
  
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
10 броя компютърни конфигурации, 10 броя ОС Microsoft Windows 10 Pro и 4 
броя принтери.   

Извлечение от протокол № 4/28.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съвет и Специализиран наказателен съд за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран 
наказателен съд с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Специализиран наказателен съд за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 4 броя принтери, както следва: 
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2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Специализиран наказателен 
съд с …. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Специализиран наказателен съд за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 10 броя ОС Microsoft Windows 10 Pro, както следва: 

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

3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Специализиран 
наказателен съд с …. 

 
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
информационни табла. 

Извлечение от протокол № 4/28.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. 

Видин за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
информационни табла, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Видин с …. 

  
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 
4 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. UPS rack и 18 бр. UPS за персонални 
компютри. 

 Извлечение от протокол № 4/28.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд 

гр. Червен бряг за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 
бр. сървър на стойност …., 4 бр. компютърни конфигурации на обща стойност 
..., 1 бр. UPS rack монтаж на стойност …., както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Червен бряг с ….. 



 

 

 

7 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд 
гр. Червен бряг за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 18 
бр. UPS за персонални компютри, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Червен бряг 
с …. 

   
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
машина. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Районен съд гр. Нова Загора за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на копирна машина, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Нова Загора със … 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на наложена 
имуществена санкция по чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 
гр. Варна разхода в размер на ... за изплащане на наложена имуществена 
санкция по чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД, да се извърши в рамките на утвърдения 
бюджет на съда за 2019 г. 

При разработването на бюджета за 2019 г. са заложени допълнителни 
средства за покриване на належащи разходи. 

2. ИЗПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални 
въпроси, която да предложи на Министерство на правосъдието да инициира 
работна група за преглед и промени на всички формуляри, образци и 
шаблони, които не отговарят на ЗЗЛД, във връзка с решение № 
7715/17.12.2018 г. на Административен съд София-град, Второ отделение 68 
състав.  
 

Разни. 
 
27. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да 

сключва договори по Закона за обществените поръчки за периодично 
повтарящи се доставки и/или услуги на стойност в размер по-малък от …. без 
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ДДС и договори за еднократни доставки и/или услуги на стойност в размер до 
…. без ДДС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключва договори по 

Закона за обществените поръчки за периодично повтарящи се доставки и/или 
услуги на стойност в размер по-малък от …. без ДДС и договори за еднократни 
доставки и/или услуги на стойност в размер до …. без ДДС, както и с право да 
ги изменя и прекратява. 

 
 

28. ОТНОСНО: Упълномощаване на главния секретар на ВСС да 
сключва граждански договори с физически лица. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УПЪЛНОМОЩАВА главния секретар на ВСС да сключва, изменя и 

прекратява граждански договори с физически лица за възлагане на конкретни 
дейности в помощ на администрацията на ВСС на стойност до …., след 
съгласуване с Комисия „Съдебна администрация“ при Съдийска и Прокурорска 
колегия на ВСС и Комисия „Бюджет и финанси“. 

ОТМЕНЯ решение по т. 22 от протокол № 24/18.06.2008 г. на ВСС, 
изм. с решение по т. 52 от протокол № 27/11.07.2013 г. 

  
 
29. ОТНОСНО: Оспорване на волеизявление на министъра на 

правосъдието за налагане на финансова корекция във връзка с установена 
нередност по договор рег. № 93-00-41/20.02.2013 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за 
Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване 
на съдебната система“ по Норвежкия финансов механизъм „НФМ“ 2009-2014 
г., което волеизявление е обективирано в писмо с изх. № 03-00-40/15 от 
14.02.2019 г., заведено във ВСС с вх. № ВСС-2312/15.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на дирекция „Правна“ да 
предприеме действия по оспорване на волеизявление на министъра на 
правосъдието за налагане на финансова корекция във връзка с установена 
нередност по договор рег. № 93-00-41/20.02.2013 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за 
Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване 
на съдебната система“ по Норвежкия финансов механизъм „НФМ“ 2009-2014 
г., което волеизявление е обективирано в писмо с изх. № 03-00-40/15 от 
14.02.2019 г., заведено във ВСС с вх. № ВСС-2312/15.02.2019 г. 
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30. ОТНОСНО: Изпълнение на проект „Насърчаване използването на 
медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА за сведение доклада на г-жа Евгения Кънева – началник 

на отдел „Обществени поръчки“ в АВСС. 
2.1. ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на Петър Светославов – 

системен администратор в дирекция „ИТСС“ събирането на най-малко три 
оферти за доставка на 5 бр. компютърни конфигурации с монитор и 5 бр. 
мултифункционални устройства и изготвяне на доклад с предложение за 
сключване на договор. 

2.2. ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на отдел „Обществени 
поръчки“ в АВСС да предприеме необходимите действия за сключване на 
договор за доставка на 5 бр. компютърни конфигурации с монитор и 5 бр. 
мултифункционални устройства, след получаване на доклада по т.2.1.  

3. ВЪЗЛАГА на координатора на проекта – г-н Марин Маринов – 
председател на Окръжен съд гр. Варна, и чрез главния секретар на ВСС на 
сектор „Връзки с обществеността“ в АВСС да организират провеждането на 5 
бр. публични обсъждания в изградените центрове за медиация. 
 
 

31. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от 
днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото 
заседание на Пленума на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 

Пленума на Висшия съдебен съвет на 28.03.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 
31.01.2019 г. 

 
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
2.1. Корекция по бюджета на Районен съд гр. Стара Загора за 2019 г. 

с цел осигуряване на средства за текущ вътрешен ремонт на три съдебни 
зали. /от съвместното заседание с КУС пр. №1/13.03.2019 г./ 

2.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от 
застраховател. 

2.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. 
София за осигуряване на средства за закупуване на 31 броя компютърни 
конфигурации. 
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2.4. Искане от административния ръководител на Софийски градски 
съд за осигуряване на средства за закупуване на 16 броя компютърни 
конфигурации. 

2.5. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя 
компютърни конфигурации. 

2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна 
конфигурация, 1 брой UPS и 1 брой мултифункционално устройство. 

2.7. Искане от административния ръководител на Специализиран 
наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 10 броя 
компютърни конфигурации, 10 броя ОС Microsoft Windows 10 Pro и 4 броя 
принтери.   

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Видин за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя информационни 
табла. 

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 4 бр. 
компютърни конфигурации, 1 бр. UPS rack и 18 бр. UPS за персонални 
компютри. 

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

 
4. Разни. 
4.1. Упълномощаване на представляващия ВСС да сключва договори 

по Закона за обществените поръчки за периодично повтарящи се доставки 
и/или услуги на стойност в размер по-малък от …. без ДДС и договори за 
еднократни доставки и/или услуги на стойност в размер до ... без ДДС. 

4.2. Упълномощаване на главния секретар на ВСС да сключва 
граждански договори с физически лица. 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 


