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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 

В  И  С  Ш    С  Ъ  Д  Е  Б  Е  Н    С  Ъ  В  Е  Т 
 

 

П Р А В И Л А  

за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране,  

използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите  

на съдебната власт  

(утвърдени с решение на ВСС по протокол № 43 от 07.11.2013 г. на 
ВСС, изменени и допълнени с решение на Пленума на ВСС по протокол 

№ 21 от 19.07.2018 г.) 

 

I. Общи положения: 

Тези правила уреждат реда и условията за откриване, олихвяване 

постъпването и отчитането на средства по набирателните сметки. 

 

1. Откриване на набирателни сметки. 

1.1. За отчитането на чужди средства всеки разпоредител с 

бюджетни кредити може да има само една банкова набирателна сметка в 

лева, респективно по една сметка в чуждестранна валута. 

1.2. Откриването на сметките се извършва при възникнала 

необходимост по реда на т. т. 23 и 26 от Раздел IV на съвместно писмо на 

МФ и БНБ БДС № 11/2001 г., като за откриването на сметки на 

второстепенни и от по-ниска степен разпоредители на съдебната система 

писмото до ВСС се изпраща от съответния административен ръководител - 

второстепенен разпоредител. 

 

2. Средства съхранявани в набирателните сметки. 

2.1. Банковите набирателни сметки се използуват за съхраняване на 

пари, предназначени за разпореждане при определени условия, които са 

получени от други лица или са събирани в полза на други лица. Такива 

средства са например: 

- съдебни гаранции и други подобни парични обезпечения,събрани 

от съдебната система;  
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- временни депозити, получени от други лица за участие в търгове и 

конкурси; 

- други средства, които временно и/или при определени условия са 

предоставени на бюджетното предприятие от юридически лица /не 

бюджетни или бюджетни предприятия/ и физически лица /програми, 

дарения/; 

2.2. Съдебни гаранции събирани от органите на съдебната власт. 

Съдебните гаранции, събирани от органите на съдебната власт в 

набирателните сметки, след изтичане на давностния срок за връщане една 

години и непотърсени в този срок, се внасят в приход на съдебната власт и 

не подлежат на връщане на съответните лица. За да бъдат отразени в 

касовия отчет на органа на съдебната власт тези парични средства трябва 

да бъдат прехвърлени от набирателната в транзитната сметка на 

съответния орган и от нея да се трансферират по сметка на Висш съдебен 

съвет IBAN: BG 69 BNBG 9661 3100 1738 01 с отделно платежно 

нареждане. 

2.3. (Нова, протокол № 21 от 19.07.2018 г.) Освободените парични 

гаранции като мярка за неотклонение в наказателното производство, след 

изтичане на общия давностен срок по чл. 110 от Закона за задълженията и 

договорите и непотърсени в този срок, остават в съдебната система и не 

подлежат на връщане на съответните лица. За да бъдат отразени в касовия 

отчет на органа на съдебната власт, тези парични средства трябва да бъдат 

прехвърлени от набирателната в транзитната сметка на съответния орган и 

от нея да се трансферират по сметка на Висш съдебен съвет IBAN: BG 69 

BNBG 9661 3100 1738 01 с отделно платежно нареждане. 

2.4 (Предишна т. 2.3.) Депозити от други лица за участие в 

търгове и конкурси. 

Съгласно чл. 59 от ЗОП има два вида гаранции: 

- за участие в търга: не повече от 1% от стойността на 

обществената поръчка; 

- гаранция за изпълнение на договора: не повече от 3 % от 

стойността на поръчката; 

Гаранциите за участие на отстранените кандидати или участници се 

освобождават от възложителя на обществената поръчка в срок пет работни 

дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за 
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определяне на изпълнител. 

Гаранциите на класираните кандидати се освобождават след 

сключване на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани 

участници в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на 

решението за определяне на изпълнител и се възстановяват по сметка на 

кандидата. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в 

срок от пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на 

решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

2.5. (Предишна т. 2.4., изм. и доп. с протокол № 21 от 19.07.2018 г.) 

Депозити за вещи лица.  

Това са средства, които страните по делата внасят в набирателната 

сметка на съда за извършване на експертиза. Ако тези депозити не бъдат 

изплатени на вещите лица и не бъдат потърсени след изтичане на общия 

давностен срок по чл. 110 от Закона за задълженията и договорите, същите 

се конфискуват. В този случай конфискуваните суми се превеждат по 

транзитната сметка на съда и от там с отделно платежно нареждане по 

сметка на Висш съдебен съвет IBAN: BG 69 BNBG 9661 3100 1738 01.“ 

2.6. (Предишна т. 2.5.) Суми за отдаване на помещения или ДМА 

под наем 

Съгласно Заповед № ЛС-04-145/06.02.2008 г. и Заповед № ЛС-04- 

1077/13.11.2008 г. на Министъра на Правосъдието, административните 

ръководители на органите на съдебната власт: 

- организират и провеждат процедури за отдаване под наем на 

обекти със стопанско предназначение, намиращи се в съответните 

имоти на съдебната власт, при изискванията и по реда на Закона 

за държавната собственост и Правилника за приложението му. 

- сключват договори за наем със спечелилите търговете участници, 

като страна по договора е Министерството на правосъдието с 

адрес гр.София, ул.”Славянска “ № 1 (данъчна регистрация № 

1220042673, регистрация по БУЛСТАТ Ю 000695349). 

- месечната наемна цена по договорите за наем и лихвите върху тях 



4 

 

да се превеждат по сметка на Министерството на правосъдието, 

като следва: IBAN: BG 09 BNBG 9661 3000 1737 01, код 

BNBGBGSD 0140000003 към Българска народна банка - 

Централно управление, чрез набирателната сметка на 

съответния съд. 

 

II. Настоящите Правила отменят Правилата за определяне на реда за 

откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на 

чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт утвърдени 

с протокол № 27 от 01.07.2009 г. на ВСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


