
С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

 

на Комисия „Бюджет и финанси”  

по решение на Висш съдебен съвет  

по допълнителна  т.2.2. от Протокол № 50/22.11.2012 г. 
 

 

 Съгласно ЗДБРБ за 2012 г. по разходната част на бюджета на 

съдебната власт са  утвърдени 400 млн.лв., като с чл.2, ал.5 от същия 

закон беше дадена възможност Висшият съдебен съвет  да изразходва 

средства в размер до 20 млн.лв. от наличностите по сметки от 

предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на 

съдебната власт.  

 С утвърждаването на бюджетните сметки на органите на 

съдебната власт за 2012 г. се наложи да бъдат разпределени  

средствата по чл.2, ал.5 от ЗДБРБ за покриване на разходи за 

обезщетения по КТ и ЗСВ, за възнаграждения на вещи лица, издръжка 

и увеличение на основните заплати от 01.07.2012 г.  

 Бюджетът на съдебната власт за 2011 г. по разходната част беше 

в размер на 387,7 млн.лв., а  финансовата година приключи с разходи 

в размер на 422,8 млн.лв. или с 35,1 млн.лв. повече, от които 17.8 

млн.лв. за допълнителни трудови възнаграждения изплатени в края на 

календарната година. 

 Това обстоятелство беше възможно, тъй като през 2011 г. в 

приходната част на бюджета на съдебната власт се реализира 

преизпълнение  в размер на 37,7 млн.лв. 

 През 2012 г.  в утвърдения от Народното събрание бюджет на 

съдебната власт са заложени приходи в размер на 140 млн.лв., или с 

35 млн. повече спрямо  2011 г. 

По отчетни данни към 31.10.2012 г. няма реализирано 

преизпълнение на приходи, напротив има неизпълнение. 

 Проектът на бюджет на съдебната власт за 2013 г. по 

предложение на ВСС  по разходите е в размер на 507,2 млн.лв., а 

становището на Министерския съвет е бюджета на съдебната власт да 

бъде  в размер на 400,6 млн.лв.  

В случай, че в Народното събрание бъде гласувано 

предложението на Министерски съвет ще се наложи и през 2013 г. 

още при утвърждаването на бюджетните сметки да бъдат 

разпределени и средствата по чл.2, ал.5 от Проекта за ЗДБРБ за 

2013г., тъй като без тях средствата за издръжка на системата ще са 

недостатъчни. 

 Използването на средства от преходния остатък по бюджета на 

съдебната власт може да се осъществи само с акт на Народното 

събрание или на Министерския съвет. 

 За изплащането на допълнителни трудови възнаграждения в 

органите на съдебната власт в размер на една основна заплата плюс 

ранг са необходими около 18 млн.лв. за реално заетата численост.  



 При така утвърдените параметри по бюджета на съдебната власт 

за 2012 година тези средства не могат да бъдат осигурени без да бъде 

използван преходния остатък.  В случай, че  той бъде използван, 

бюджета на съдебната власт за 2013 година ще бъде крайно 

недостатъчен и  с него няма да бъдат обезпечени разходите за цялата 

2013 финансова година. 

 Ето защо преди да бъде обнародван Закона за държавния 

бюджет на Репубика България за 2013 г. не е законосъобразно и 

целесъобразно да се предприемат действия пред Министерство на 

финансите за разрешаване отпускането на средства от преходния 

остатък за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения през 

м.декември 2012 година. 

  
  


