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 Съгласно чл.361, ал.4 от ЗСВ, ВСС има право на т.н. „преходен остатък”, тоест  

неизползвани наличности от предходни години. 

 Към 03.01.2012 г. те  са били в размер на 52 073 592.98 лева. Същите  могат да 

бъдат включени в бюджета на съдебната власт с акт на Народното събрание или на 

Министерски съвет.  

 На основание чл.2, ал.5 от ЗДБРБ за 2012 г. от тази сума в бюджета на ВСС са 

включени средства от преходния остатък в размер на  20 млн.лв и са изразходвани през 

2012 г. за покриване на неотложни разходи – обезщетения по ЗСВ и КТ, облекло, 

възнаграждения на  съдебни заседатели и  вещи лица, както и обезщетения по ЗОДОВ. 

 От останалите 32 073 592.98 лв. с акт на МС, а именно- съгласно ПМС № 

367/29.12.2011 г за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2012г., ВСС е трябвало да  предостави чрез трансфер на МП сумата от 3.9 млн.лв. за 

ремонт на сградата на СРС и СРП, намираща се на бул.”Цар Борис” ІІІ № 54. 

 Тези пари са преведени през м.  октомври 2012 г. 

    В преходния остатък след извършване на транфера са останали и то без 

задължение да бъдат използвани за неотложи нужди за издръжка/защото не са били 

включени към бюджета на съдебната власт/ 28 173 529.98 лв. 

 С решение на ВСС по Протокол № 52/06.12.2012 г. бе направено предложение  

до Министерския съвет чрез Министерство на финансите за разрешаване с акт на 

Министерския съвет  за даване правото на  разпореждане с 10 млн.лв. именно  от  тези 

средства от преходния остатък. 

 Към момента на вземане на решението и до края на 2012 г. както се каза по-горе, 

тези средства все още не са били включени в бюджета на съдебната власт нито за 2012, 

нито за 2013 г., за това, след съответен акт на МС биха могли да се изразходват  за 

ДТВ. 

 В изпълнение решението на ВСС от 06.12.2012 г. до Министъра на финансите 

бяха изпратени 3 писма с искане за извършване корекция по бюджета на съдебната 

власт с тези 10 млн.лв., за което бе необходим акт на Министерския съвет, но до края 

на 2012 г. такъв не бе постановен. 

 Ето защо изложеното в публикацията, свързано с обстоятелството, че ВСС е 

заблудил съдебната система относно тези 10 млн. лв. не отговаря на истината, а 

подвежда магистратите, съдебните служители и обществото и влияе негативно върху 

авторитета на ВСС.  


