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ЗА ФОРМИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ 

ФОНД  СБКО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В 
ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

(приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/13.03.2014 г., изм. и  доп.  
с решение на пленума на ВСС по протокол № 44/21.12.2017 г., изм. и доп. 

 с решение на пленума на ВСС по протокол № 6/14.03.2019 г) 

 

 

1. Средствата по централизирания фонд “СБКО” за подпомагане на 

магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт се формират в 

размер определен с решение на пленума на ВСС от средствата за основна 

заплата на цялата съдебна система, утвърдени в бюджетните сметки на органите 

на съдебната власт. 

2. Средствата по фонда по т.1 се използват за еднократни помощи: 

а)  за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на 

медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното 

състояние на организма, с изключение на транспортните разходи; 

б)  при смърт;  
      3. (Изм. и доп. с решение на Пленума на ВСС по пр. № 6 от 14.03.2019 г) 

„За отпускане на еднократна помощ е необходимо заявление от магистрата, 
съдебния служител или член на неговото семейство /в случаите, когато лицето не 
може да я подаде лично/ до административния ръководител, придружено с 
ксерокопия на документи подкрепящи обстоятелствата по т. 2 /разходо-
оправдателни документи, епикризи, болнични листове, акт за смърт/ и декларация 
за изплатено или отказано обезщетение от застраховател, с който Висшият 
съдебен съвет е сключил договор за застраховка „Злополука“ по чл. 224, ал. 2 и чл. 
351, ал. 1 от ЗСВ, по образец, утвърден от Пленума на ВСС.“ 

4. (Нова, съгласно решение на Пленума на ВСС по пр. № 6 от 14.03.2019 

г)  Заявлението по т. 3, с изключение на случаите нуждаещи се от спешна и 

неотложна медицинска помощ, се подава след направено искане за 

изплащане на обезщетение от застраховател, с който Висшият съдебен 

съвет е сключил договор за застраховка „Злополука“ по чл. 224, ал. 2 и чл. 

351, ал. 1 от ЗСВ,  както и информация от лицето дали съответното 

лечение, интервенция или процедура се поема от НЗОК и в какъв размер. 

5. (Предишна т.4, съгласно решение на Пленума на ВСС по пр. № 6 от 

14.03.2019 г) Административният ръководител с придружително писмо изпраща 

документите до комисия „Бюджет и финанси” с предложение за размера на  

исканата помощ. 

6.  (Предишна т.5, съгласно решение на Пленума на ВСС по пр. № 6 от 

14.03.2019 г) Еднократната помощ по т.2 се отпуска с решение на пленума на 

Висшия съдебен съвет по предложение на комисия „Бюджет и финанси”. 

       7. (Предишна т.6, съгласно решение на Пленума на ВСС по пр. № 6 от 

14.03.2019 г) Извлечение от решението на пленума на Висшия съдебен съвет за 



отпускане на еднократна помощ се изпраща до органа на съдебната власт, 

направил предложението, като основание за изплащане на помощта. 

      8. (Предишна т.7, съгласно решение на Пленума на ВСС по пр. № 6 от 

14.03.2019 г) Средствата от централизирания фонд “СБКО” за подпомагане на 

магистрати и служители в съдебната система не могат да се използват за други 

цели освен определените по т.2.  

8. (Отм. с решение на Пленума на ВСС по пр. № 6 от 14.03.2019 г)    

      9. (Изм. и доп. с решение на Пленума на ВСС по пр. № 6 от 14.03.2019 г) 

Висшият съдебен съвет в края на бюджетната година публикува в сайта 

информация за получените и изразходваните средства през годината от  

централизирания фонд “СБКО”, при съобразяване с изискванията на Закона за 

защита на личните данни.  

                 10. Правилата се прилагат само за органите на съдебната власт, които са 

взели решение за участие в централизирания фонд „СБКО”. 

Правилата се обсъждат на общо събрание в органите на съдебната власт, 

след което Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение ги утвърждава. 
 

. 


