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СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2012 Г. 

 

В изпълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Министерският 
съвет (МС) предлага на Вашето внимание становището си по предложения от Висшия 
съдебен съвет (ВСС) проектобюджет на съдебната власт, включен в общите параметри 
на проекта на държавен бюджет на Република България за 2012г.  

Становището на МС е съобразено с бюджетната политика за 2012г., строгите 
ограничения на макрорамката и необходимостта от поддържане на стабилна фискална 
дисциплина, както и с изложените от ВСС приоритети, насочени към продължаване на 
реформата в съдебната система. 

При съпоставката между основните показатели по бюджета на съдебната власт, 
предложени от ВСС и изложените в становището на МС могат да бъдат изведени 
следните разлики, които са посочени в приложената Справка по проектобюджета на 
съдебната власт – чл.2, ал.1 и ал.2 на проекта на Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2012 г. 

По приходната част  
Предложението на ВСС по приходите е запазване на техния размер от 2011г. или 

105,5 млн.лв. общ размер на приходи от дейността на органите на съдебната власт, от 
които 89,0 млн.лв. - съдебни такси. Министерският съвет в своите разчети е заложил 
прогнозен размер на приходите 140,0 млн.лв., от които 120,0 млн.лв. съдебни такси 
(разлика от 34,5 млн.лв.).   

Считаме, че посочените в проекта оценки на ВСС за собствени приходи са силно 
занижени. Предложеният размер на приходите се мотивира с политиката за равен достъп 
до правосъдие, при което разширяването на обхвата на съдебната дейност изключва 
въвеждането на пазарни механизми при оказване на юридическа помощ по граждански и 
наказателни дела. 

В същото време наложилата се тенденция през последните години е висок ръст на 
преизпълнение на собствените приходи. За информация, през 2010г. е отчетено 
преизпълнение от 39.62 % (или 132.6 млн.лв. постъпления от приходи при разписани 
95.0 млн.лв. в ЗДБРБ за 2010г.), а към деветмесечието на 2011г. по бюджета на съдебната 
власт са постъпили общо неданъчни приходи в размер на 101.7 млн.лв., при одобрени 
105.5 млн.лв. в ЗДБРБ за 2011г. 

Предложението на ВСС за собствени приходи за 2012г. са едва 75% спрямо 
очакваните за 2011г. 140.0 млн.лв. 

Основните аргументи в предложения прогнозен размер на приходите в становището 
на МС са значителното преизпълнение през последните години на собствените приходи 
по бюджета на съдебната власт. Горните обстоятелства и оценката за очакваното 
изпълнение на приходите за тази година (преизпълнение с около 34,5 млн.лв.) дават 
основание да бъде определен по-напрегнат план на приходите, което е намерило 
отражение в становището на МС – общ размер 140,0 млн.лв., от които 120,0 млн.лв. от 
съдебни такси. 

В проектобюджета на съдебната власт за 2012г. в становището на МС се запазва 
сега действащата разпоредба съгласно, която ако в хода на бюджетната година не бъде 
изпълнен планът за приходите от страна на органите на съдебна власт и с оглед да не се 
допусне нарушаване на баланса на бюджета на съдебната власт, неизпълнението на 
приходите да се компенсира от наличностите по сметки от предходните години. При 
недостиг на тези средства неизпълнението се компенсира с допълнителна субсидия от 
централния бюджет /чл.2, ал.6/.  
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По разходната част  
В проекта на ВСС общият размер на разходите е 494.0 млн.лв., в становището на 

МС – 400.0 млн.лв. Разликата в общия размер на разходи в проектите за 2012г. е 94.0 
млн.лв., от тях 71.7 млн.лв. за текущи разходи и 22.3 млн.лв. за капиталови разходи.  

Висшият съдебен съвет предлага за текущи разходи по бюджета на съдебната власт 
за 2012г. 468.6 млн.лв., което в абсолютен размер е увеличение с 83.9 млн.лв. спрямо 
одобрените със ЗДБРБ за 2011г. (384,7 млн.лв.) или ръст от 21.8 %. Оценката на ВСС е, 
че при разработването на разходната част в проектобюджета е предвидено оптимално 
финансово осигуряване на основните политики, заложени в актуализираната Стратегия 
за реформа на българската съдебна система. Искането за завишаване на разходите за 
2012 г. в сравнение с одобрените за 2011г. се мотивира с необходимостта от 
допълнителни средства за осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт, 
възнаграждения за участниците в съдебния процес, укрепване на професионалната 
квалификация на правораздавателните органи, контрол на органите на съдебната власт, 
дейността на специализираните съдебни институции в съответствие със законодателните 
промени.  

Освен изброените текущи разходи, посочените в проекта на ВСС капиталови 
разходи са в размер на 24.8 млн.лв. или увеличение от 22.3 млн.лв. спрямо 2011г., 
предназначени основно за изграждане на Единната информационна система за 
противодействие на престъпността, информационната стратегия на правораздавателните 
органи на Република България и развитие на видео-конферентни връзки в съдебната 
система за разпити, експертизи, свидетелстване и представяне на веществени 
доказателства. 

Министерският съвет, от своя страна, при определяне размера на разходите по 
бюджета на съдебната власт като част от държавния бюджет е отчел всички фактори, 
оказващи влияние за формирането на бюджетните параметри за 2012 г. на 
консолидирана основа и заложените прогнозни размери на приходите. На тази база се 
предлага по бюджета на съдебната власт за 2012г. да бъдат одобрени общ размер на 
разходите 400.0 млн.лв., от тях 396.9 млн.лв. за текущи разходи, 2,5 млн. лв. за 
капиталови разходи (на нивото на бюджет 2011г.) и 0.6 млн.лв. резерв.  

Независимо, че на голяма част от бюджетните организации разходите са запазени 
на нивото от тази година, разходите за съдебната система са увеличени с 12,3 млн.лв., 
отчитайки промените в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния процес, 
във връзка със създаването, функционирането и издръжката на специализираните 
съдилища и прокуратури. 

Освен посочените средства за капиталови разходи по бюджета на съдебната власт, 
по проектобюджета на Министерството на правосъдието са включени средства за 
капиталови разходи за органите на съдебната власт в изпълнение на възложените на 
министъра на правосъдието функции по управление на недвижимото имущество на 
съдебната власт.  

Резерв за неотложни и непредвидени разходи в проекта на ВСС и в становището 
на МС –  600,0 хил.лв. 

По субсидията  
Разликата в субсидията между двата проекта е 108.8 млн.лв., която е резултативна 

величина между планираните приходи и разходи по бюджета на съдебната власт и се 
осигурява от централния бюджет. 

По предложените от ВСС текстове към чл.2 на проекта на Закон за държавния 
бюджет на Република България за 2012г.: 

По ал.3 - Висшият съдебен съвет предлага следното съдържание на ал.3: 
„(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при 

необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната 
власт.”.  

Министерският съвет подкрепя предложената от ВСС редакция на ал.3. 



 3 

По ал.4 - Висшият съдебен съвет предлага следното съдържание на ал.4:  
"(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се 

разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.”.  
Министерският съвет подкрепя предложената от ВСС редакция на ал.4. 
По ал.5 - Висшият съдебен съвет предлага следното съдържание на ал.5:  
“(5) Размерът на неусвоения лимит на разход в края на годината, остава като 

преходен остатък по бюджета на съдебната власт и се разпределя по ред, определен от 
Висшия съдебен съвет през следващата година.”. 

Министерският съвет не подкрепя предложената от ВСС редакция на ал.5. 
Мотиви: Обвързването на „неусвоения лимит на разход” с преходен остатък е 

недопустимо предвид съществените различия в смисъла на използваните понятия. 
Преходният остатък представлява наличност по банкови сметки в края на отчетен 
период. Неусвоен лимит на разход представлява неусвоена част от бюджетен кредит, т.е. 
от одобрено право на разход за съответна бюджетна година. Съгласно Закона за 
устройството на държавния бюджет държавният бюджет се съставя и изпълнява за една 
бюджетна година. 

Министерският съвет предлага следната редакция на ал.5:  
„(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 20 000,0 хил.лв. от 
наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на 
органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по 
държавния бюджет .” 

По ал.6 - Висшият съдебен съвет предлага следното съдържание на ал.6:          
“(6) Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за 
сметка на наличностите по сметки от предходни години. При недостиг на средства от 
наличности, неизпълнението се компенсира с допълнителна субсидия от централния 
бюджет”.  

Министерският съвет подкрепя предложената от ВСС редакция на ал.6. 
По ал.7 - Висшият съдебен съвет предлага следното съдържание на ал.7:                  

“(7) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на 
общините или държавата, те не заплащат наеми.”.  

Министерският съвет подкрепя предложената от ВСС редакция на ал.7. 
По ал.8 - Висшият съдебен съвет предлага следното съдържание на ал.8:                      

“(8) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и 
приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите 
и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на 
органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда 
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети 
със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, 
ал. 1, т.2 от Закона за Националната агенция за приходите.”.  

Министерският съвет подкрепя предложената от ВСС редакция на ал.8. 
По ал.9 - Висшият съдебен съвет предлага следното съдържание на ал.9:                   

„(9) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България  за 2012 г., Висшият съдебен съвет представя 
в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените 
бюджетни сметки на органите на съдебната власт.”.  

Министерският съвет подкрепя предложената от ВСС редакция на ал.9. 
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По предложените от ВСС текстове към преходните и заключителни 
разпоредби на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 
2012г.: 

Висшият съдебен съвет предлага да се включи нов параграф със следното 
съдържание: „§ .... Министерският съвет, съгласувано с Висшия съдебен съвет, извършва 
промени по бюджета на съдебната власт, произтичащи от влезли в сила закони и 
засягащи бюджета на съдебната власт”. 

Министерският съвет не подкрепя предложението на ВСС. Не са налице 
основания за промяна във взаимоотношенията на ВСС с централния бюджет, извън 
регламентираните с чл.2 от проекта. 

 
В заключение може да се отбележи, че при разработването на проекта на бюджет 

2012 г. са отчетени намеренията на правителството за промяна на действащите фискални 
правила и засилване на фискалната и бюджетна дисциплина. В подкрепа на това е 
основната цел на бюджетната политика, която в средносрочен план е фокусирана към 
осъществяване на засилен контрол върху разходите и размера на бюджетния дефицит и 
стремеж към постигане на балансиран бюджет в условията на възстановяване на 
икономиката чрез мерки за провеждане на успешна фискална консолидация. 

Във връзка с изложеното, Министерският съвет предлага на Народното събрание, 
на което Конституцията определя изключителната компетентност да приема годишния 
закон за държавния бюджет, да вземе предвид становището на правителството по 
проекта на бюджет на съдебната власт за 2012г. и да го включи в общите параметри на 
законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012г.  
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