ЗАПОВЕД
№ 1086
гр.София, 28.04.2017 година
На основание чл.114, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, във
връзка с Правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на
учебните и почивните бази на органите на съдебната власт, приет с
протокол № 16/31.03.2016г. т.69 от ВСС
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Върховният касационен съд приема да прилага Правилника за
ползване, финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивните
бази на органите на съдебната власт.
ІІ. Продължителността на всяка смяна за краткотраен отдих в УПБ с.
Лозенец - община Царево е 14 дни както следва:
СМЯНА № 1
СМЯНА № 2
СМЯНА № 3
СМЯНА № 4
СМЯНА № 5
СМЯНА № 6
СМЯНА № 7

от 15.06.2017г.
от 30.06.2017г.
от 15.07.2017г.
от 30.07.2017г.
от 14.08.2017г.
от 29.08.2017г.
от 13.09.2017г.

до 28.06.2017г.
до 13.07.2017г.
до 28.07.2017г.
до 12.08.2017г.
до 27.08.2017г.
до 11.09.2017г.
до 26.09.2017г.

Краен срок за подаване на заявките в дирекция „Финанси и
счетоводство” е 01.06.2017 г.
Капацитетът на УПБ с. Лозенец – община Царево, почивните бази в
м. Паничище – гр. Сапарева баня и с. Бели Искър – община Самоков за
краткотраен отдих се разпределя за съдиите и съдебните служители на
ВКС. Свободните места се разпределят между заявилите желание за
ползване магистрати и служители от ОСВ, членовете и служителите на
Висш съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и
Националния институт на правосъдието.
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III. Реда за ползване на УПБ с. Лозенец – община Царево на
правоимащите организации при провеждане на организирани учебни
мероприятия с професионално-квалификационна насоченост се заявява от
съответния административен ръководител.
IV. Правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на
учебните и почивните бази на органите на съдебната власт, графиците и
заявките за ползване на почивните бази в УПБ с.Лозенец – община Царево,
м.Паничище – гр.Сепарева баня и с. Бели Искър – община Самоков, както
и информация за контакт с определените лица и разпределението на
картите да се публикуват на интернет страницата на ВКС и на вътрешния
сайт на ВКС.
Н А З Н А Ч А В А М:
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска – Председател на II - ро гражданско отделение;
ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков – съдия от Търговска колегия;
Мина Топузова – съдия от Наказателна колегия;
Гергана Иванова – експерт – планиране;
Валентина Попова – експерт - финансово планиране;
Която да извърши разпределение на картите за почивка в учебните
и почивни бази на ВКС в с. Лозенец - община Царево, м.”Паничище”
- гр. Сапарева баня и с. Бели Искър, община Самоков.
Извън активния сезон при наличие на свободни места в почивните
бази в м. Паничище – гр. Сапарева баня и с. Бели Искър – община Самоков
- на заявителя се предоставя карта без комисията да се произнася.
Настоящата заповед отменя заповед № 723/26.04.2016г
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на главния
секретар, съгласно Работна инструкция РИ 04-07 „За организацията,
ползването и отчитането на почивните бази” и Правилник за
администрацията на ВКС чл.7, ал.1, т.27.
Препис от настоящата заповед да се връчи на председателя и
членовете на комисията, за сведение и изпълнение.
Със заповедта да бъдат запознати магистратите и служителите на
Върховния касационен съд.
ЛОЗАН ПАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
1000 София, бул. „Витоша“ № 2, тел: (+359 2) 9219 88

