
 

 

 

 

 
  СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 Член на международната асоциация на съдиите (МАС) 

 internet site: www.judgesbg.org 

e:mail: office@judgesbg.org 

 

 

 

Чрез: Висшия съдебен съвет (ВСС), със 

седалище: гр. София 1000, район „Средец“, 

ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, представляван от 

Димитър Костадинов Узунов 

 

До: Върховния административен съд (ВАС) 

 

ЖАЛБА 
 

От: Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „Съюз на съдиите в 

България“, БУЛСТАТ 121415520, номер в 

Централния регистър на юридическите лица 

с нестопанска цел в обществена полза към 

Министерство на правосъдието – 

20090414021, с адрес: гр. София 1040, бул. 

„Драган Цанков“ № 6, представлявано от 

председателя на Управителния съвет – 

Атанас Стоилов Атанасов. 

 

Съдебен адрес: гр. София 1000, ул. 

„Пиротска“ № 7, ет. 5 

 

Срещу: Решение на Висшия съдебен съвет, 

по т. 55.2, взето по протокол № 5 от 

28.01.2016 г., с което е прието, че Органите 

на съдебната власт могат да извършват 

разходи за пътуване само по реда на чл. 43, 

ал. 1, т. 1 от Постановление на Министерския 

съвет (ПМС) № 380/29.12.2015 г. в рамките 

на утвърдените им бюджети за 2016 г. 

Разходите за пътуване по реда на чл. 43, ал. 1, 

т. 2 не следва да бъдат извършвани. 
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УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, 

 

 

 На основание чл. 36, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в 

законоустановения срок подаваме пред Вас настоящата жалба, с която оспорваме 

посоченото по-горе решение на Висшия съдебен съвет (ВСС), в частта му касаеща 

разходите за пътуване по реда на чл. 43, ал. 1, т. 2 ПМС № 380/29.12.2015 г. 

Същото е незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон. 

 

 § 1. Твърдения относно фактите 

Жалбоподателят е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, 

съобразно съдебната регистрация по ф. д. № 4940/1997 г. на Софийския градски 

съд
1
. Сдружението е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието под № 

20090414021
2
. Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г. по тълк. д. № 

4/2009 г., ОСК на ВАС, съсловните (бранщовите организации) и другите 

юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни 

актове при наличието на правен интерес, обоснован с предмета на дейност и 

целите, за които са създадени. 

Съюзът на съдиите в България е независима, доброволна, професионална 

организация, обединяваща съдиите в България и съдействуваща за защита на 

техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси, за 

укрепване на престижа на съдилищата в България. Съгласно устава на 

организацията
3
 (чл. 5), целите на Съюза са: да обединява съдиите в България в 

общо цяло за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, 

социални и материални интереси; да работи за укрепване на професионалния и 

обществен престиж на съдилищата в България; да работи за повишаване на 

квалификацията на съдиите и да подпомага професионалната им реализация; да 

подпомага създаването и приемането на законопроекти, касаещи ефективната 

дейност на съдебната система; да съдействува на Министерство на правосъдието и 

на другите държавни органи при въвеждането на нови методи и средства за 

усъвършенствуване на съдийския труд; да поддържа международни контакти със 

сродни организации, както и с други международни правителствени и 

неправителствени органи, организации и институции; да се грижи за проучването и 

поддържането на историческите правни традиции в Република България, както и на 

историята на съдилищата. С оглед регистрацията в обществена полза, сдружението 

има правен интерес да атакува всички подзаконови нормативни актове, които 

накърняват трудовите и социалните права на съдиите в България. 

 

§ 2. Характер на обжалвания акт 

                                                 
1
 Доказателство № 1 към настоящата жалба. 

2
 Доказателство № 2 към настоящата жалба. 

3
 Доказателство № 3 към настоящата жалба. 



 

 

 

Обжалваният акт засяга по общ и абстрактен начин всички съдии; действа 

неограничено във времето (без краен срок), поради което считаме, че се касае за 

подзаконов нормативен акт. На основание чл. 185, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) тези актове подлежат на съдебен 

контрол, който в случая се осъществява от ВАС, съобразно правилото на чл. 191, 

ал. 1 АПК. 

С обжалваното решение е прието, че плащане на разходи на магистрати, 

направени за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се 

намират в различни населени места, не следва да бъдат извършвани. 

 

§ 3. Пороци на обжалвания административен акт 

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган – ВСС, в 

установената форма – писмена, обективирана в протокол от заседание на ВСС, но 

при неспазване на административнопроизводствените правила, в противоречие с 

целта на закона, както и в противоречие с материалноправни разпоредби. 

С решение на ВСС по т. 38.2.2 от  протокол № 5 от 04.02.2010 г. беше взето 

решение да не се извършва плащане на разходи на магистрати, направени за 

пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в 

различни населени места. Това решение беше взето в изпълнение на чл. 30, ал. 1, т. 

2 от  ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2010 г.  

С чл. 2, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 

г., е приет и бюджетът на съдебната власт, като в т. ІІ, 1 са предвидени пера за 

„текущи разходи“, към които се отнасят и разходите за транспорт на магистрати и 

съдебни служители. Възможност за изплащане на тези разходи е предвидена в чл. 

43, ал. 1, т. 2 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г.. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2016 г. 

Приемането всяка година на нов закон за държавния бюджет и ново 

постановление на МС, относно неговото изпълнение за всяка нова бюджетна 

година, изисква от ВСС винаги след приемането на закона и постановлението, 

отново да извърши преценка на възможностите на одобрения бюджет за изплащане 

на пътните разходи на магистратите и съдебните служители за тази бюджетна 

година, за която се отнасят закона и постановлението, а с това и вземане на ново 

решение относно разходите за транспорт на магистрати и съдебни служители. 

Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 2 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., бюджетните 

организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за 

пътуване, както следва: 1. в границите на населеното място, когато това произтича 

от характера на трудовата им дейност; 2. от местоживеенето до местоработата и 

обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност 

и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.  

С обжалваното решение се накърняват правата на всички магистрати, съдии 

по вписванията,  държавни съдебни изпълнители и съдебни служители, които 



 

 

 

извършват разходи по пътуване до работни места, извън местоживеенето им, 

поради което са налице всички изискуеми предпоставки за отмяна на това решение. 

Това решение поставя много съдии в по-неблагоприятно положение спрямо 

останалите, които живеят в населените места, където е и местоработата им, тъй 

като освен, че първите пътуват при лоши условия (особено през зимата), 

използвайки обществен транспорт, който при зимните условия е и нередовен, сами 

заплащат тези разходи изцяло за своя сметка. Налице е и дискриминация спрямо 

магистратите, осъществена при съпоставянето им с останалите държавни 

служители, заети в обществения сектор. 

Забраната за извършване на транспортни разходи в полза на магистрати и 

служители за пътуването им от местоживеенето до местоработата и обратно, когато 

се намират в различни населени места е дискриминираща спрямо всички колеги, 

които живеят в населени места, различни от местоработата им по смисъла на чл. 4, 

ал. 2 от Закона за защита от дискриминацията. 

От гледна точка на процесуалните правила, намираме, че решението е изцяло 

немотивирано, като в противоречие на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове проектът за подзаконов нормативен акт не е публикуван на 

интернет страницата на ВСС заедно с мотивите, съответно доклада. Отделно от 

това, на жалбоподателя, в качеството му на заинтересована страна не е предоставен 

14-дневен срок за предложения и становища по проекта. 

 

На основание всичко изложено по-горе, молим да отмените като 

незаконосъобразно Решение на Висшия съдебен съвет, по т. 55.2, взето по 

протокол № 5 от 28.01.2016 г. 

В тази връзка, молим да постановите решение, с което да върнете 

преписката на ВСС със задължителни указания по тълкуването и 

прилагането на закона. 

Молим да осъдите ответника по жалбата да ни заплати направените 

по делото разноски, за което до края на производството пред първата 

инстанция ще представим изчерпателен списък. 

 

Доказателства: 

1. Решение по ф. д. № 4940/1997 г. на Софийския градски съд; 

2. Удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието; 

3. Устав на Съюза на съдиите в България. 

 

Доказателствени искания: 

1. Моля да задължите административния орган да представи в цялост 

преписката по обжалваното решение. 

 

Приложения: 



 

 

 

1. Копие от настоящата жалба и доказателствата към нея за 

административния орган; 

2. Документ за внесена държавна такса. 

 

С уважение: 

  (Атанас Атанасов) 

 

 


