
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 21 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 5 юни 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Георги Кузманов 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
 
ОТСЪСТВА Т: Боряна Димитрова и Гергана Мутафова 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник 
отдел „Бюджетно финансиране” и изпълняваща правомощията на директор 
дирекция „Бюджет и финанси“ /заповед №3561/18.03.2019 г./, Елисавета 
Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен 
счетоводител и Мария Ламбрева – гл. експерт-юрисконсулт в отдел 
„Обществени поръчки“. 
 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 07.02.2019 г.  

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

на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

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

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

съдебната власт за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 37 473 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 37 473 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

2. 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/23/pr21-t1-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 за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
19 000 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 3 000 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 16 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. по 

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 19 000 лв. 
 
 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във 
Върховен касационен съд. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен 

касационен съд за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване 
на съдия Светла Веселинова Чорбаджиева, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 20.1 от протокол № 17/28.05.2019 г. на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет за поощряване на Светла Божкова Кермекчиева – съдия в Апелативен 
съд гр. София. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. 

София за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на съдия 
Светла Божкова Кермекчиева, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 6 от протокол № 17/28.05.2019 г. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr21-t2-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски градски съд за одобряване на разход по код 90. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски 

градски съд в размер на ... за възстановяване на ½ държавна такса във връзка 
с постигната спогодба от 16.05.2018 г. по ГД № ...    

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изплащане на облекло 
на новоназначен служител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Мадан разходите за изплащане на облекло на новоназначен съдебен 
служител, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. 

Мотиви: 
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. 

Мадан за 2019 г. са в размер на …., който е по-висок от изплатените суми 
до момента.  

 
 

7. ОТНОСНО: Изготвяне на проектобюджет за 2020 г. и бюджетни 
прогнози за 2021-2022 г. на съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Във връзка с т. 2.2.4. от РМС № 52 от 31.01.2019 г. за бюджетната 

процедура за 2020 г. и изготвянето на проекта на бюджет за 2020 г. и 
бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. на съдебната власт, предлага на 
дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ при 
необходимост да актуализира предоставената при изготвянето на бюджетната 
прогноза за 2020-2022 г. информация в срок до 05.07.2019 г., относно 
необходимите средства за основни ремонти и други разходи свързани с 
управлението на сградите за периода 2020-2022 г. 

2. Във връзка с изготвянето на проектобюджета за 2020 г. и 
бюджетните прогнози за 2021 г. и 2022 г. на Висш съдебен съвет, в срок до 
05.07.2019 г. директорите на дирекциите в АВСС да предоставят на дирекция 
„Бюджет и финанси“ обосновани и остойностени предложения за нови 
дейности за периода 2020 - 2022 г., които нямат характер на постоянни текущи 
разходи и до сега не са предвиждани в бюджета на ВСС. 

3. ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС, на дирекция „Правна“ 
съвместно с дирекция „Бюджет и финанси“ да прегледат действащата 
нормативна уредба за възможността за допълнително доброволно пенсионно 
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осигуряване на съдии, прокурори, следователи, ДСИ, съдии по вписванията и 
съдебни служители във фонд за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване с осигурителна вноска внасяна от ВСС, в качеството му на 
осигурител по смисъла на чл. 230, ал. 3, т. 3, б.„б“ от КСО, както и да 
предложат решения за нормативна промяна, ако се налага такава. 

4. ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на дирекция 
„Информационни технологии и съдебна статистика“ да предостави 
информация за целесъобразността и стойността на една видеоконферентна 
връзка. Данните да са конкретизирани по органи на съдебната власт. 

5. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разработването на 
проектобюджета за 2020 г. и бюджетни прогнози за 2021-2022 г. да заложи 
средства за разкриване на 100 щатни бройки за „съдебни помощници“. 

6. ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на отдел „Статистически 
анализ и обработка на данни“ да предоставя на комисия „Бюджет и финанси“ 
справка за броя на образуваните дела по видове и органи на съдебната власт 
на всяко тримесечие и събраните държавни такси. 
 
 

8. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна 
мрежа по граждански и търговски дела в Република България, за участие в 
редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по 
граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в 
периода 20-21 юни 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в редовна 
среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и 
търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 19-22 
юни 2019 г., следните членове на Националната съдебна мрежа по граждански 
и търговски дела: 

1.1. Валерия Иванова Братоева - Дамгова – съдия в Софийски 
градски съд; 

1.2. Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийски районен съд, 
командирована в Софийски градски съд; 

1.3. Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд; 
1.4. Весела Иванова Гълъбова - Илиева – съдия в Районен съд гр. 

Варна. 
2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на 

организаторите на срещата. 
3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 

дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия 
съдебен съвет. 

 
 

9. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. 
Костинброд за проведена процедура за избор на обслужваща банка. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен 

съд гр. Костинброд за проведена процедура за избор на обслужваща банка. 
  

 
10. ОТНОСНО: Писмо от … – вещо лице относно изплащане на 

хонорар. 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № ВСС – 3694/28.05.2019 г. от … – вещо 
лице, във връзка с неизплатено възнаграждение за изготвена финансово-
счетоводна експертиза по досъдебно производство № 147/2013 г. на НСлС, на 
Главния прокурор на Република България, на разпореждане. 

 
II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта 

на дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни 
пари на командирован магистрат. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Средец по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за 
изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат за периода от 
01.01.2019 г. до 15.04.2019 г. включително. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерва по § 10-00 
„Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

12. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България относно 
осигуряване на средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в 
седеметажна сграда /блок 1Б/ на територията на НСлС. 

Извлечение от протокол № 16/22.05.2019 г. от заседание на КУС.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

и Прокуратурата на Република България за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в седеметажна 
сграда /блок 1Б/ на територията на НСлС, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Прокуратура на 
Република България с …. 

В четиринадесетдневен срок от усвояване на целево отпуснатите 
средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в седеметажна 
сграда /блок 1Б/ на територията на НСлС следва да бъде уведомен Висш 
съдебен съвет за точния размер на усвоените средства. 
 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за авариен ремонт на 
тоалетни възли. 

Извлечение от протокол № 16/22.05.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства 
за авариен ремонт на тоалетни възли. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на охладителната 
инсталация. 

Извлечение от протокол № 16/22.05.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен 

съд гр. Шумен в § 10-00 „Издръжка“, съгласно изготвена индикативна 
количествено-стойностна сметка, на стойност …., с цел осигуряването на 
средства за демонтаж, доставка и монтаж, включително тръбни разводки на 
конвектори на охладителна инсталация. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

В четиринадесетдневен срок от усвояване на целево отпуснатите 
средства за демонтаж, доставка и монтаж, включително тръбни разводки на 
конвектори на охладителна инсталация следва да бъде уведомен Висш 
съдебен съвет за точния размер на усвоените средства. 

  
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и 
периферна техника. 
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Извлечение от протокол № 13/29.05.2019 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. Разград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър, 2 броя компютърни конфигурации и UPS за 
сървър 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 Окръжен съд гр. 
Разград с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Разград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървърна операционна система на стойност …., както 
следва: 

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

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

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване 
на 2 броя сървъри, 2 броя софтуери и 2 броя НАС сторидж системи. 

Извлечение от протокол № 13/29.05.2019 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 Административен съд гр. Пловдив за 2019 г., на обща стойност …., с 
цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри среден клас /.../ 
и 2 броя НАС сторидж системи /…./, както следва: 

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

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

2. 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 2 броя софтуери, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен 
съд гр. Пловдив с …. 
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17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на скенер. 
Извлечение от протокол № 13/29.05.2019 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 Районен съд гр. Монтана за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой скенер висок клас, 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. 
Монтана с …. 

 
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на скенер и 
копирна машина. 

Извлечение от протокол № 13/29.05.2019 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 Районен съд гр. Търговище за 2019 г. на стойност …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер, 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. 
Търговище с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Търговище за 2019 г., с цел осигуряване на средства 
за закупуване на един брой копирна машина Xerox AltaLink B8045, както 
следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Търговище със …. 

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Добрич 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: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Окръжен съд гр. Добрич 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 Окръжен съд гр. 
Добрич със …. 

 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на мебели. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Павликени по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за закупуване на 
мебели за съдебно деловодство в съдебно-изпълнителна служба. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на 
съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
 

Разни. 
 
21. ОТНОСНО: Сключване на договор с предмет: „Извършване на 

строително-монтажни работи на апартамент, находящ се в гр. София, район 
„Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с 

„ХАСИ ГРУП“ ЕООД договор за извършване на строително-монтажни работи 
на апартамент, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, 
бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68, в размер на … без ДДС. 
 

 
22. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с 

предмет: „Изработване на печатни материали за нуждите на ВСС“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА преписката чрез главния секретар на ВСС на звената 

заявители сектор „Връзки с обществеността“ и дирекция „Международна 
дейност и протокол“ за прецизиране на потребността от посочените 
количества на печатни материали, с цел редуциране на стойността. 
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23. ОТНОСНО: Сключване на споразумение за съвместно възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Пристрояване към Съдебна палата на 4 и 
5 етаж за обособяване на Административен съд гр. Силистра и Областно 
звено „Изпълнение на наказанията“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение до представяне на допълнителна 
информация от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
24. 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 13.06.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на 
командирован магистрат. 

 
1.2. Писмо от Прокуратура на Република България относно 

осигуряване на средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в 
седеметажна сграда /блок 1Б/ на територията на НСлС. 

 
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Елин Пелин за осигуряване на средства за авариен ремонт на тоалетни възли. 
 
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Шумен за осигуряване на средства за ремонт на охладителната инсталация. 
 
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и 
периферна техника. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри, 
2 броя софтуери и 2 броя НАС сторидж системи. 

 
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Монтана за осигуряване на средства за закупуване на скенер. 
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1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Търговище за осигуряване на средства за закупуване на скенер и копирна 
машина. 

 
1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Добрич за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Павликени за осигуряване на средства за закупуване на мебели. 
 

2. Разни. 
 
2.1. Сключване на договор с предмет: „Извършване на строително-

монтажни работи на апартамент, находящ се в гр. София, район „Студентски“, 
ж.к. „Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68“. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 


