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    СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

    Член на МАС 

 

    BULGARIAN JUDGES ASSOCIATION 

    Member of IAJ 

 
    

 

 

 

       ДO: 

       ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

От пестеливото отразяване в медиите и наличната информация в публикувания 

протокол №50 от заседанието Ви на 22.11.2012 г. разбираме, че във връзка с обезпечаване на 

средства за работни заплати на органите на съдебната власт за 2012 г. сте взели решение: “за 

всички органи на съдебната власт ще бъдат осигурени средства за изплащане на дванадесета 

работна заплата, като корекции по параграф 01-00 „Заплати” ще бъдат извършени служебно 

през месец декември 2012 г.” Обърнали сте внимание на административните ръководители на 

органите на съдебната власт, да не упражняват правомощията си по Правилата за определяне 

и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения (ПОИСДТВ) и сте 

заявили, че няма да бъдат потвърждавани по системата за електронни бюджетни разплащания 

(СЕБРА) инициирани суми за изплащане на средства за работни заплати, надхвърлящи 

брутната работна заплата за съответния месец.  

В страницата на ВСС е обявено Становище на Комисията по бюджет и финанси при 

ВСС (Комисията), съгласно което вземането на посочените решения се налага, тъй като през 

2012 г. съществувалият от предходната година преходен остатък е бил преразпределен 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. 

Отразено е също, че в утвърдената приходна част по приетия от Народното събрание 

бюджет на съдебната власт за 2012 г. са били заложени (съобразно възприетото Становище на 

Министерския съвет) планирани собствени приходи в размер 140 млн. лв. Тази сума 

надвишава с 35 млн. лв. приходите за 2011 г. В цитираното становище на Комисията е 

посочено, че по отчетни данни към 31.10.2012 г. няма реализирано преизпълнение на 

приходи, напротив - има неизпълнение.   

Не оспорваме правомощията Ви, при наличието на посочените в становището данни, 

да осигурите приложението на чл. 2 от ПОИСДТВ, утвърдени с решение на ВСС по Протокол 

№34/27.10.2011 г. 
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Буди тревога обаче решението по допълнителната точка 2.1 от протокол № 

50/22.11.2012 г. за извършване на корекции по бюджетни сметки с оглед осигуряване на 

средства за изплащане на 12-та работна заплата на работещите в органите на съдебната власт. 

Вземането на подобно решение предполага, с оглед високите изисквания за 

отчетност на съдебната власт и в частност на ВСС, да предоставите информация за 

конкретните причини, довели до нереализирането на заложените приходи за бюджетната 

2012 г. в размер на 140  млн. лв. Налага се също да се обясни и какви обстоятелства са 

обусловили констатирания недостиг на финансови средства за покриване на неотложни 

разходи на органите на съдебната власт, мотивирал предишният състав на ВСС да разходва 

допълнително  20 млн. лв  от предходен финансов остатък. 

Липсата на публично оповестен финансов отчет за законосъобразността и 

целесъобразността на разходването на бюджета на съдебната власт от предходния персонален 

състав на ВСС в контекста на наложената необходимост да се извършват корекции за 

набавяне на средства за 12-та работна заплата повдигат поредица конкретни въпроси и най-

вече поставят на дневен ред необходимостта от качествено нова отчетност на цялостния 

процес по планиране и разходване на бюджета на съдебната власт от ВСС. 

Съюзът на съдиите в България винаги е отстоявал позицията за пълна прозрачност 

по въпросите, свързани с осигуряването на необходимите финансови средства за 

функционирането на съдебната власт, които са и гаранция за независимост и ефективност на 

съдебната система. Това е в основата и на общественото доверие, че злоупотребите с 

финансовата независимост на съдебната власт чрез необосновано планиране на бюджета й са 

изключени. 

С оглед единодушно декларирания от Вас стремеж за прозрачност и отчетност в 

работата на този ВСС, откритост и отзивчивост в общуването с професионалната общност, 

апелираме да предоставите на магистратската общност информация, която да бъде и 

обществено достъпна, по следните неотложни финансови въпроси: 

1. Какво е финансовото състояние към настоящия момент на наличностите по 

бюджетните сметки на съдебната власт? Има ли разлика между фактическото състояние и 

това, което е предвидено по годишния бюджет? Ако такава разлика е налице, в какво се 

изразява? 

2. Отчетено ли е текущото за 2012 г. значително неизпълнение на предвижданията 

за приходи от съдебни такси, респективно на други приходи и съставяни ли са съответни 

междинни отчети или доклади за това от предходния състав на ВСС? 

3. Извършвал ли е предходният състав на ВСС разходи в отклонение на 

предвижданията на бюджета за текущата година по предназначение и размер и ако такова 

разходване на средства е налице, за какво са разходвани бюджетните средствата и в какъв 

размер са те? 

4. Какви конкретни мерки са предприети от настоящия състав на ВСС при 

формирането и предлагането на бюджета на съдебната власт за 2013 г., за да не възникне 

отново финансов недостиг и затруднения за дейността на органите на съдебната власт, 

включително и за покриване на неотложни техни разходи, свързани със съдопроизводството? 

Отчетен ли е при формирането на новия бюджет нереално заложеният размер на собствени 

приходи за настоящата 2012 г., както и неговото неизпълнение към момента? 
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5. Набелязани ли са мерки и какви, за оптимизиране на разходването на бюджета 

на съдебната власт през следващата година? В изследването на фондация “Отворено 

общество” “Цената на правосъдието в България” е отразено следното: "Като цяло в съдебната 

система най-голямо увеличение има на разходите на ВСС, многократно повече от останалите 

органи на съдебната власт". Посочено е, че разходите на ВСС от 4776 хил. лв през 2008 г. са 

нараснали на 7711 хил. лв през 2011, докато разходите на съдилищата намаляват -  от 200 107 

хил. лв. през 2008 на 195 368 хил. лв. през 2011. Тези данни в контекста на икономическата 

криза поставят самостоятелни въпроси – как се обосновава целесъобразността на 

нарасналите разходи на ВСС? Какви мерки за оптимизирането им ВСС планира да 

предприеме? На тази плоскост решението на ВСС за определяне на допълнителни 

възнаграждения на членовете на ВСС за участие в комисиите на органа се нуждае също от 

специално обяснение и защита.   

Поставените въпроси имат отношение не само за нормалното функциониране на 

съдебната власт. Техните отговори са в обществен интерес, защото гражданите чрез 

заплащаните съдебни такси и чрез данъчното им облагане обезпечават в съществена степен 

дейността на съдебните органи. 

Наред с това, предоставянето на исканата информация ще онагледи пред 

магистратите, съдебните служители и гражданите, че новият състав на ВСС действително е 

мотивиран да повиши финансовата си отчетност, което е ефективна мярка за преодоляване на 

ниското доверие в институцията. 

Считаме, че можете да поставите начало на добра управленска практика, в края на 

всяка бюджетна година подробно да отчитате по отделни пера направените разходи и 

събраните приходи, като на тази основа отчитате оптимизирането на разходите и 

обосновавате планирането на бюджета за следващата година, съобразен с поставените 

конкретни цели за провеждане на съдебна реформа. Убедени сме, че единствено този подход 

ще изключи необходимостта занапред да се търсят мерки, подобни на взетите на заседанието 

Ви от 06.12.2012 г., за извънредна среща с Министерството на финансите с искане за 

отблокиране на средства от преходния остатък в бюджета. 

 Моментът е подходящ да припомним все така актуалните проблеми, които 

поставихме със становището си по бюджетни въпроси от 30.05.2012 г. 

http://www.judgesbg.org/data/document_downloads/238/Pismo%20do%20VSS%20za%20budgeta

%20na%20sadebnata%20vlast.pdf 

 

В становището има и конкретни предложения за укрепване на институционалната и 

индивидуалната финансова независимост на съда чрез отстраняване на повтарящите се 

недостатъци в процеса на управление на бюджета на съдебната власт. Припомнили сме 

проблемите с незаетите щатове, които рефлектират върху бюджета на съдебната власт и 

ежегодното разпределение на бюджетния остатък, каквото се констатираше преди 2011 г. Все 

така определяме като порочна практиката на несвоевременното заемане на свободните щатни 

длъжности за съдии, прокурори и следователи, с цел натрупване на бюджетен остатък от 

неусвоените средства от утвърдената бюджетна сметка на съответния орган на съдебната 

власт за заплати. Несвоевременното заемане на свободните длъжности води до неравномерно 

натоварване на съдиите и прокурорите в съответните съдилища и прокуратури, а 

същевременно може да е белег и за неправилно планиране от страна на ВСС на необходимите 

http://www.judgesbg.org/data/document_downloads/238/Pismo%20do%20VSS%20za%20budgeta%20na%20sadebnata%20vlast.pdf
http://www.judgesbg.org/data/document_downloads/238/Pismo%20do%20VSS%20za%20budgeta%20na%20sadebnata%20vlast.pdf
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щатни съдийски и прокурорски длъжности в отделните звена на съдебната власт.  

Същевременно обаче, липсата на финансово обезпечение на свободните щатни бройки, 

каквото не е предвидено в бюджета на 2012 и на 2013 г., поставя под съмнение възможността, 

съдебната власт да се справи с голямото натоварване в определени органи, защото щатовете 

не биха могли да бъдат попълнени чрез конкурс поради липса на средства за трудово 

възнаграждение. Този въпрос допълнително изисква становище на ВСС, включително за 

намесата на Министерството на финансите в процеса по планиране на бюджета на 

независимата съдебна власт. 

В същото време настоящият момент е подходящ (предвид готвените от 

Министерството на правосъдието изменения в ЗСВ) да бъде предложена регламентация за 

присъждане на всички съдии, прокурори и следователи, без дисциплинарно наказаните, на 

Коледни и/или Великденски премии под формата на подобряване на социалния статус на 

магистратите. По подобен начин е уредено в ЗСВ правото на съдиите и прокурорите по чл. 

221 ЗСВ да получат всяка година средства за тога или облекло в размер две средномесечни 

заплати на заетите лица в бюджетната сфера. Част от този особен статут на съдиите са 

специалните правила в ЗСВ, свързани с общественото и здравното осигуряване, отпуските, 

особените правила във връзка с пенсионирането. Този начин на регламентиране на социалния 

статус на съдиите, прокурорите и следователите е по-съвършен от настоящата система за 

определяне на допълнителни трудови възнаграждения. Известно е, че ежегодното 

присъждане на допълнителни трудови възнаграждения е свързано както с възможност за 

субективен произвол на административните ръководители, така също и с несправедлива 

уравниловка. 

 

 

 

      От името на Управителния съвет на 

      Съюза на съдиите в България 

      Таня Маринова – председател 

 

07.12.2012 г. 

 

 


