
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2016 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов - председател на Върховния 

касационен съд 

 

ОТСЪСТВА: Даниела Костова 

 

На заседанието присъства Теодора Точкова - главен инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет 

 

На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на 

Висшия съдебен съвет  

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

Откриване на заседанието - 09.45 ч. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, да започнем заседанието с минута 

мълчание. /Стават на крака/ 

Откривам заседанието на Съдийската колегия на ВСС. Пред 

вас е дневния ред, ведно с допълнително предложени точки в него, от 

точка 49 до точка 51. Ще си позволя да кажа за точка 51, тъй като аз съм 

вносителя. Става дума за информирането на ВСС относно решението 
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на Управителния съвет на НИП и представяне на извлечение от 

протокол. Управителният съвет на НИП проведе своето заседание в 

четвъртък, поради тази причина едва в понеделник беше готов 

протокола от него, по точка 1 се взеха решения, които касаят 

обучението на съдебни служители в Софийски районен съд, една от 

мерките, които бяха набелязани в предходно заседание на ВСС, поради 

тази причина точка 51 е внесена за разглеждане като извънредна 

такава, а преценката дали да я разгледаме, разбира се, ще бъде на 

ВСС. 

По другите точки ако имате някакви становища? 

Г-жо Георгиева, заповядайте! 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Г-н Панов, аз мисля, че все пак е редно 

да отбележим, че сме получили становище от 12 председатели на най-

големите районни съдилища в страната след Софийския районен съд, 

които изразяват становище по отношение на натовареността в 

районните съдилища и се прави анализ доколкото виждам на тази 

натовареност и на ефективността на работа на тези районни съдилища. 

Все пак аз мисля, че това обстоятелство трябва да го оповестим ако не 

го включим становището в дневния ред. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Георгиева. На мен ми 

беше предоставено това становище от председатели на 12 районни 

съдилища днес, за което ви информирах преди откриване на 

заседанието, в което се предлага една конкретна мярка. Всички вие сте 

запознати с това становище. Благодаря Ви. 

Г-жа Точкова искаше да вземе думата. Заповядайте! 

ТЕОДОРА ТОЧКОВА: Уважаеми колеги, моля за 

съдействието ви да внесете допълнителна точка в дневния ред за 

изменение на решение по пореден № 5 по точка 54 от проведеното на 

13.12. заседание на Съдийската колегия на ВСС, като вместо до 22 
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декември 2016 г. срещата по организационни въпроси с главния 

инспектор и инспекторите в Инспектората да се проведе през втората 

или третата седмица на месец януари 2017 г. Какви са съображенията 

ми за това. 

 С решение под № 5 по точка 54 от проведеното на 13 

декември 2016 г. заседание Съдийската колегия на ВСС прие да се 

проведе най-късно до 22 декември 2016 г. среща по организационни 

въпроси с главния инспектор и инспекторите в Инспектората относно 

проверките, осъществявани в Софийския районен съд. Смятам, че 

насрочването на срещата до 22 декември 2016 г. е не само ненужно 

бързане, но и бързане, което би поставило под съмнение полезността 

на такава среща. Защо. На първо място от публикувания на интернет-

страницата на ВСС кратък стенографски протокол от заседанието на 

Съдийската колегия, проведено на 13 декември 2016 г. не става ясен 

конкретния въпрос, който да бъде обсъден на срещата, посочено е 

единствено, че на нея ще се обсъдят организационни въпроси относно 

проверките, осъществявани от Инспектората в Софийския районен съд. 

Така поставена темата на срещата е изключително неконкретна, а оттам 

и неясна. Без да засягам въпросът, че при изпълнението на 

правомощията си, включително и в организационно естество 

Инспекторатът е независим, предполагам, че целта на срещата е 

информативна и тъй като основен принцип в дейността на Инспектората 

е публичността заявявам, че Инспекторатът ще съдейства за решаване 

на проблемите в Софийския районен съд, включително и чрез 

предоставяне на необходимата информация на Съдийската колегия, 

разбира се по предвидения за това ред. Каква точно информация обаче 

се желае да бъде предоставена на срещата от приетото решение на 

Съдийската колегия не става ясно. 
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Второ - как да се очаква провеждането на една действително 

съдържателна откъм представяне информация и дебат среща при 

положение, че от една страна липсва яснота за конкретните въпроси, 

които да се обсъдят, а от друга определена е крайна дата за 

провеждането на срещата, която не позволява допълнителна 

кореспонденция между страните за изясняване на неяснотата и 

подготовка на необходимите данни.  

Трето - смятам, че изначалната заплаха за качествен и 

потенциално полезен резултат от една прибързана среща с неясна тема 

неминуемо ще доведе до обезценяването й като възможен ефективен 

инструмент за справяне с проблемите. Не ме разбирайте погрешно, 

среща трябва да има, но среща с конкретен и ясен дневен ред, среща, 

която е организирана във времево отношение така, че участващите да 

имат възможността да подготвят необходимата информация, среща, 

насочена към решаване на ясно формулирани проблеми и поправете ме 

ако греша, но мисля, че именно това е и волята на всички вас, които сте 

взели това решение миналата седмица на заседание на Съдийската 

колегия. Бързането при насрочването на срещата между Съдийската 

колегия на ВСС и главния инспектор и инспекторите смятам, че ще 

доведе до формалност на срещата и непостигане на целения ефект. 

Ето защо ще помоля за съдействието ви да внесете поисканата 

допълнителна точка в дневния ред на днешното заседание на 

Съдийската колегия на Съвета, тъй като главният инспектор няма това 

право, като крайната дата до която да се проведе срещата, както казах, 

бъде малко по-напред във времето, например втората седмица на 

месец януари или третата седмица на месец януари 2017 г. Това ще 

даде възможност и да бъде уточнена чрез кореспонденция и 

конкретната тема на срещата.  
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Преди да приключа ще ви предложа и още нещо - кръгът от 

участници в срещата да бъде разширен, като представители изпратят 

освен Съдийската  колегия на ВСС и Инспектората, също така 

Софийския районен съд, Софийски градски съд, Националния институт 

на правосъдието и Министерство на правосъдието. В този разширен 

формат ще могат да бъдат разгледани много по-детайлно проблемите, 

които срещат в дейността си административните ръководители на 

Градския съд и на Районния съд, като наред с това ще могат да бъдат 

поети и конкретни задължения от участващите за необходимите мерки и 

действията, които да бъдат извършени за справяне на проблемите. 

Една такава среща, организирана от ръководния орган на съдебната 

власт смятам, че е най-добрия знак за единомислието и 

единодействието на всички отговорни да решат проблемите на 

държавни органи на Софийски районен съд и Софийски градски съд. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Точкова. 

Г-н Калпакчиев, заповядайте! 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Благодаря, г-н Панов. Правя 

предложение за включване като допълнителна точка писмо, изпратено 

до ВСС от 365 съдии и съдебни служители от Софийския районен съд. 

Писмото, което е изпратено до ВСС е входирано в 15,45 ч. на 16 

декември в деловодството на ВСС. Основното искане, формулирано в 

това писмо от съдии и служители, които представляват наистина 

мнозинство от състава на Софийски районен съд е да не се приема 

оставката на ръководството на председателя и заместник-

председателите на Софийския районен съд, като те излагат подробно 

своите съображения защо е това искане, какво е положението в съда, 

какво е извършено, какво е започнато да се подобрява в 

администрирането на съда и как виждат те решаването на проблемите, 

които вече неколкократно бяха изложени пред нас. Така че без в 
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никакъв случай, затова настоявам да не се всява раздор между съдиите 

от различни съдилища в страната, следва да разгледаме и това 

становище и да вземем едно безпристрастно решение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Георгиева, заповядайте, след това г-жа 

Петкова. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Аз се противопоставям на това да се 

занимаваме с искането на съдиите и служителите едва ли не за 

оттегляне на оставките на колегите от ръководството на Софийския 

районен съд. Всъщност задавам въпроса - а имаме ли депозирани 

заявления от ръководството на Софийския районен съд, че си оттеглят 

оставките. По повод оставката на колегата, който е председател на съда 

ние се произнесохме. Имаме ли заявления на неговия екип, че си 

оттеглят оставките и не смятам, че колегата Калпакчиев може да говори 

за противопоставяне на районните съдии, може би има предвид 

писмото на председателите на големите районни съдилища, извън 

територията на София. Аз ще настоявам това писмо на 12 

председатели, аз ще ви ги кажа кои са - Районен съд Пловдив, Плевен, 

Габрово, Перник, Враца, Благоевград, Царево, Средец, Бургас, 

Пазарджик, Стара Загора и Варна. Това са съдилища с натовареност по 

отношение на брой решени дела, които надвишават брой решени дела в 

Софийския районен съд и ще настоявам когато разглеждаме точка 52 да 

включим писмото на колегите председатели на тези съдилища към тази 

точка. Към точка 52, към материалите по точка 52, иначе се 

противопоставям да включваме като допълнителна точка исканията на 

част от служители и част от съдиите, подчертавам, част от служителите 

и част от съдиите в Софийския районен съд най-малкото, защото ние 

нямаме заявление от тези, които са си подали оставките, че оттеглят 

оставките си и нямаме такова заявление от колегата Лалов да си 

отменим решението, макар че неговата оставка вече е приета и нашето 



7 
 

решение както се казва е влязло в сила. Така че по тези съображения, 

без да става въпрос за някакво противопоставяне, а за някаква 

обективност и принципност аз се противопоставям да бъде включена в 

днешното съдебно заседание разглеждането на това писмо. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Петкова, Вие поискахте думата също. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Не. Аз също подкрепям това. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-н председател. Уважаеми 

колеги, предлагам да разглеждаме спокойно всички предложения. 

Предложението на колегата Калпакчиев ако виждате е само за 

приемане за запознаване писмото на съдии и съдебни служители от 

Софийски районен съд. Разбира се, аз ще се присъединя към 

предложението и раздаденото ни ксерокопирано тази сутрин писмо на 

председатели на други големи районни съдилища в страната също да 

бъдем запознати с него. Искам само  да отбележа, че забелязвам някак 

си различен подход - писмото, което е постъпило в края на миналата 

седмица от съдии и служители от Софийски районен съд е пренасочено 

към председателстващия Съдийската колегия, а писмото, което 

получаваме тази сутрин пак от съдии от районни съдилища, пак 

свързани със Софийския районен съд и мерките, които Колегията взе по 

отношение на този районен съд се предоставя на всички. Молбата ми е 

някак си да се уеднакви режима на движение на всички писма, искания, 

питания, отправени към Съдийската колегия, те да се движат по един и 

същи начин. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Ако се приеме за разглеждане точка 

52, за което аз също ще подкрепя, тя е само за запознаване, би било 

редно и писмото на колегите от останалите съдилища да бъде включено 

към същата точка също за запознаване. Считам, че е добре ВСС да 



8 
 

следи динамиката и няма пречка и двете неща да бъдат приети и 

обсъдени.  

Възползвам се от случая, приемам призива на г-жа Точкова и 

правя предложение за включване като допълнителна точка на решение 

за коригиране на решението на Съдийката колегия относно срока на 

провеждане на срещата с Инспектората. Впрочем, на вчерашното 

заседание на Комисията по натовареност отчетохме, че дадения срок е 

изключително къс и отправихме покана към г-жа Точкова и останалите 

заинтересовани страни за провеждане на среща втората или третата 

седмица на януари месец, така че разсъжденията ни са били в една и 

съща посока с г-жа Точкова. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. 

Г-н Калпакчиев. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Аз искам да кажа, че ако се приеме за 

разглеждане точка 52 като допълнителна, разбира се няма пречка към 

нея да се добави като материал за запознаване и постъпилото току-що 

писмо от колеги председатели на районни съдилища в страната, а по 

отношение на срещата с Инспектората и съдиите от Софийски районен 

съд също очевидно срока 22-ри няма как да бъде спазен, ние имахме 

среща миналия петък част от съдиите от Софийски районен съд и 

служителите, над 200 брой, с членовете на ВСС, Съдийската колегия се 

отзовахме на поканата, тя беше дори и към Инспектората и главния 

инспектор, и всички членове на Съдийската колегия, така че тази 

възможност е пропусната, очевидно трябва да се търси друга дата. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря ви, колеги. Други изказвания? 

Г-н Колев, заповядайте! 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Един въпрос - това ли е писмото, което е 

качено на мониторите от Софийския районен съд или има и друго 
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такова? Към Вас е въпросът, колега Калпакчиев, Вие сте вносител на 

точката. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Не Ви разбрах въпроса, г-н Колев. Аз 

внасям това писмо, не знам дали има други писма. Това е получено, 

това внасям, за други писма не знам. Имате нещо предвид ли? /говорят 

помежду си/ 

ЛОЗАН ПАНОВ: Само да уточня. Писмото, което е включено 

в точка 52 е постъпило във ВСС на 16.12.2016 г. в 15, 45 ч., за него бях 

уведомен на 19-ти, т.е. вчера и поради тази причина го отправих, с 

оглед предмета към г-н  Калпакчиев. А днес сутринта писмото на 

колегите председатели на районни съдилища е постъпило на 19.12. и 

ми беше докладвано тази сутрин, затова ви уведомих. Това, което е 

постъпило на 19.12. има действително резолюция: копие до всички 

членове на Съдийската колегия. Затова ви уведомих още преди 

началото на заседанието, но за да можем да продължим градивно, 

виждам, че няма противоречие по отношение на точките, които са 

внесени след 49, предложението на г-жа Георгиева мисля, че също 

срещна разбиране, на г-жа Точкова също, предвид направеното 

изявление от г-жа Карагьозова и в този смисъл ви предлагам да 

гласуваме дневния ред заедно с предложенията за допълнителни точки 

в дневния ред на днешното заседание, като по точка 52 ако нямате 

нищо против да се приобщи и материала, който е постъпил на 19.12. от 

колегите от районните съдилища, както беше направено предложението 

на г-жа Георгиева, а също така като последна точка 53 да бъде 

включено предложението, което г-жа Карагьозова направи като преди 

това г-жа Точкова изрази своята позиция и изложи своите мотиви и 

съображения за тази точка от дневния ред и възможността тя да бъде 

разгледана отново от Съдийската колегия.  
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Ако нямате нищо против, нека да гласуваме дневния ред, 

заедно с постъпилите предложения и направените такива в днешното 

заседание.  

Колеги, режим на гласуване.  

13 гласа "за".  

Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

49. Предложение за избор на нов член на дисциплинарен 

състав по дисциплинарно дело №17/2016 г. по описа на ВСС. 

Внася: Милка Итова - член на Висшия съдебен съвет  

 

50. Обсъждане дали преди преназначаването на младшите 

съдии на длъжност „съдия" е необходимо задължително извършване на 

предварително атестиране. Ако предварителното атестиране е 

задължително, то какъв е реда за инициирането му - служебно от 

Комисията по атестирането и конкурсите или с предложение на 

административния ръководител на съответния орган на съдебната 

власт или на заинтересован съдия. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

51. Приемане за сведение на извлечение по т. 1 от 

Протокол № 95/15.12.2016 г. от заседание на Управителния съвет на 

Националния институт на правосъдието. 

Внася: Лозан Панов - председател на Върховния касационен 

съд 
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52. Обсъждане на писма от председатели на районни 

съдилища в страната и писмо от съдии, държавни съдебни изпълнители 

и съдебни служители в Софийски районен съд. 

 Внася: Лозан Панов - председател на Върховния 

касационен съд 

 

53. Предложение от Теодора Точкова - главен инспектор на 

Инспектората към ВСС за изменение на решение на Съдийската колегия 

по протокол № 28 от 13.12.2016 г., т. 54.5. 

Внася: Галина Карагьозова - член  на Съдийската  колегия 

 
ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме по дневния ред. Точка 1 от 

дневния ред. Г-жо Георгиева, не виждам пречка тази точка да се 

разгледа в открито заседание, нали така?  

Г-жо Георгиева, заповядайте! 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Докладвам точка 1. Колеги, предполагам, 

че всички от вас сте се запознали с материалите, които са качени по 

точка 1, те касаят здравословното състояние на колегата Мариян 

Марков, който както стана известно в две поредни заседания, в които 

трябваше да разгледаме дисциплинарното дело представи болнични 

листове. Колегията възложи на "Дисциплинарната комисия" да изиска 

справка дали е възможно неговото явяване с оглед здравословното му 

състояние пред Съдийската колегия и да проучи в детайли какво се 

случва със здравословното му състояние. На вашите монитори е качено 

едно писмо, това е мисля, че на страница 2 като го гледам от 

материалите, това е становище на лекарската комисия, която е издала 

последния болничен лист, който е за един месец. В него, без да изпадам 

в подробности …/прекъсната/ 



12 
 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Георгиева, предвид обстоятелството, че 

в момента става дума за данни, които касаят здравословното състояние, 

дали не е добре /намесва се Галя Георгиева - може би да изключим 

мониторите/ 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Става въпрос за лични данни за 

здравословното състояние на колега, но в крайна сметка има и едно 

становище какво би могъл той да направи, с оглед здравословното 

състояние, това, което лекарската комисия ни е уведомила под формата 

на писмо чрез директора на болницата. Аз мисля, че бихме могли да 

изключим мониторите в този момент и да обсъдим документите, които 

са качени. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на закрито заседание провеждаме по 

точка 1. 

/Изключват мониторите/ 

-------------------- 

/Включват мониторите/ 

ЛОЗАН ПАНОВ: Съдийската колегия по точка 1 от дневния 

ред взе решение с 9 гласа "за": приема за сведение уведомително 

писмо от изпълнителния директор на Пета многопрофилна болница за 

активно лечение София ЕАД, както и медицинската документация във 

връзка със същото, касаеща здравословното състояние на съдия 

Мариян Марков. Насрочва разглеждане на дисциплинарното дело срещу 

Мариян Марков за 17 януари 2017 г., резервна дата 31 януари 2017 г., за 

която дата да бъде уведомен съдия Марков. 

Пристъпваме към точка 2 от дневния ред. 

Г-жо Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Колеги, по точка 2 комисията предлага на 

Съдийската колегия да остави без уважение искането на съдия 

Светослав Неделчев Тодоров за оттегляне на решенията, взети по точка 
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45 от 29 ноември 2016 г. и по точка 21 от 22 ноември 2016 г. на 

Съдийската колегия. Колегията да приеме, че поддържа изцяло 

изложените мотиви на Комисията по атестиране и конкурсите по 

решенията по протокол 9 от 21 ноември 2016 г. във връзка с искането за 

атестиране на съдия Тодоров и да се остави без уважение алтернативно 

направеното искане обявените конкурси, в които съдия Тодоров е 

участник да бъдат насрочени след произнасяне на Върховния 

административен съд по жалбата му срещу обжалваните решения на 

Съдийската колегия, като се приеме, че не са налице основанията за 

спиране по реда и на основание чл. 54 от АПК. Решенията на Комисията 

по атестиране и конкурсите заедно с мотивите са на вашето внимание. 

Ако имате някакви въпроси, ако не, да гласуваме решението. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако няма допълнителни въпроси по точка 2 

от дневния ред, колеги, режим на гласуване. С 9 гласа "за" се приема 

решението по точка 2. 

 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.1. Оставя без уважение искането на Светослав Неделчев 

Тодоров за оттегляне на решенията, взети по т. 45 от протокол 

№26/29.11.2016 г. и по т. 21 от протокол №25/22.11.2016 г. на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Колегията изцяло 

поддържа изложените мотиви на Комисията по атестирането и 

конкурсите по т. С-1 и т. С-50 от протокол №9/21.11.2016 г.  

2.2. Оставя без уважение алтернативно направеното искане 

обявените конкурси, в които съдия Тодоров е участник, да бъдат 
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насрочени след произнасяне на Върховния административен съд по 

жалбата му срещу обжалваните решения на Съдийската колегия по т. 45 

от протокол №26/29.11.2016 г. и по т. 21 от протокол №25/22.11.2016 г. 

Колегията счита, че не са налице основанията за спиране по чл. 54 от 

Административно-процесуалния кодекс.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 3. Г-жо Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Точка 3, комисията предлага на 

Съдийската колегия да проведе периодично атестиране на Боряна 

Борисова Петкова - съдия в Административен съд София-град и приеме 

комплексна проверка от атестирането "много добра". 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване. 9 гласа "за". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 

196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Боряна Борисова Петкова 

- съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС".  

3.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна 

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Боряна Борисова 

Петкова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във 

ВКС и ВАС".  

 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Точка 4. Комисията предлага да се 

проведе периодично атестиране на Валентин Божинов Божинов и се 

приеме комплексна оценка от атестирането "много добра". 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване по точка 4. Да се 

проведе периодично атестиране на Валентин Божинов - съдия в 

Районен съд гр. Гоце Делчев и приемане на комплексна оценка от 

атестирането. 9 гласа "за". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 

196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Валентин Божинов 

Божинов - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС".  

4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна 

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентин Божинов 

Божинов - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС".  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 5. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага на Колегията да 

проведе периодично атестиране на Ирина Атанасова Джунева - съдия в 

Окръжен съд Пазарджик и да приеме комплексна оценка от 

атестирането "много добра". 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Петкова, заповядайте! 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Както предишната точка, така и сега ми 

прави впечатление, че при атестирането през юни месец и нека да ни 

запознае г-жа Ковачева дали новата КАК е извършила атестирането и 

тук в предишната точка имаше само посещение на съдебно заседание и 

само е посочено по наказателно дело номера и нищо повече, никакви 

констатации. Също така не видях и да има писмо от Инспектората или 

изискана справка от Инспектората, това което го говорихме и беше 
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изпратено на КАК дали всъщност магистрата от делата, които е 

разглеждала фигурира някои от тях в платените обезщетения за 

забавено правосъдие, изобщо сега вече новата КАК, която има задача 

да прави по-качествено атестиране дали върши по този начин работата. 

Аз не виждам разлика, дори напротив - това, което в предната точка 

мина е съвсем бегло, не е посочено какви са констатациите и затова 

сега ще видя и тук как е, посетени съдебни заседания, в периода на 

извършената проверка не бе посетено съдебно заседание и т.н. Мисля, 

че трябва да се обърне внимание на КАК да правят по-качествено 

атестиране. Нека г-жа Ковачева в тази насока ни даде някакви 

обяснения. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Разбира се, че ще дам обяснения. Аз за 

разлика от други членове на Съвета не се притеснявам да давам 

обяснения, давам веднага обяснение, г-жо Петкова - атестацията е 

изготвена от Помощна атестационна комисия, както се вижда от нейния 

формуляр, ако трябва да прочета имената на колегите, които са 

изготвили атестационната оценка. Нали искате обяснения, да Ви ги дам. 

/говорят помежду си/ Та атестационната оценка е изготвена от Помощна 

атестационна комисия по реда на действащата Методика за атестиране 

и съобразно преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ, обсъдена 

е в Комисията по атестиране и конкурси, всяка една атестационна 

оценка се обсъжда подробно, докладва се, не са намерени основания да 

се коригират констатациите на Помощната атестационна комисия, 

събирани са всички материали и данни, така като са събирани и в 

стотиците атестационни оценки, които са приети до този момент, тя с 

нищо не се отличава от всички приети досега, ние също искаме да има 

нов подход в атестирането, в тази връзка е изработена Наредбата за 

атестиране в проект, тя ще бъде поставена на обществено обсъждане, 

след което ще бъде приета и когато бъде приета новата Методика за 
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атестиране атестирането ще се провежда по новия ред. До приемането 

на новата Методика за атестиране, атестирането ще се извършва по 

досегашния ред. Считам, че тази атестационна оценка отговаря на 

всички изисквания, условия, основания и ред, по които са правени и 

останалите атестационни оценки както от Комисията по предложения и 

атестиране в продължение на три години и половина, така и от 

Комисията по атестиране и конкурси. Не е изискано становище от 

Инспектората. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване. 

КАМЕН ИВАНОВ: Не, то е проверявано в рамките на 

атестационната процедура. (намесва се Ю. Ковачева: в рамките на 

атестационната процедура, но нарочно становище от Инспектората, не е 

изисквано и не изискваме)  

Нека да поясня за колегите, които не са членове на КАК. В 

рамките на атестационната процедура се проверяват и всички актове на 

Инспектората, които са относими към периода на атестиране на 

съответния магистрат, т.е. в самата процедура, предмет на обсъждане 

са всички констатации на Инспектората, наред с другите констатации, 

които са предмет на обсъждане, становище на административен 

ръководител, статистически данни, данни от Етична комисия и т.н.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Ковачева, заповядайте. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Това, което пропуснах да кажа е, че всяка 

една атестационна оценка се разпределя на състав от трима членове на 

Комисията по атестиране и конкурси, която има за задача да провери 

атестационната оценка, изготвена от помощната атестационна комисия, 

да провери съдебните актове на колегата, който се атестира и цялата 

информация, която се съдържа в атестационния формуляр, и да 

докладва на Комисията по атестиране и конкурси становището си дали 

се налагат корекции в атестационната оценка или не се налагат. В 
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случая е докладвано, че не се налагат корекции в атестационната 

оценка така, както е предложено от помощната атестационна комисия и 

тя така е внесена в Съдийската колегия. Има случаи, в които се 

коригират оценките. Ако внимателно се запознаете с формулярите, ще 

видите тези случаи. Те всички ще минат през Съдийската колегия. Аз 

мога да ви уверя, че комисията работи отговорно. Ако някой проявява 

интерес към новия начин на работа на комисията, може да заповяда на 

нейните, те са открити и достъпни за всеки един член на Колегията. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Ковачева. 

Колеги, ако няма други изказвания, режим на гласуване по 

точка 5. 

Нека да обявим резултата: 12 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 

196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Ирина Атанасова Джунева 

– съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна 

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Ирина Атанасова 

Джунева – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС”.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 6. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Точка 6. Комисията предлага на 

Колегията да се проведе периодично атестиране на Ивета Бориславова 
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Парпулова – съдия  в Окръжен съд – Пазарджик и да приеме комплексна 

оценка от атестирането „много добра“. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване. 

11 гласа „за“, 1 „против“. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 

196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Ивета Бориславова 

Парпулова – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във 

ВКС и ВАС”.  

6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна 

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Ивета Бориславова 

Парпулова – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във 

ВКС и ВАС”.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 7. Г-жо Ковачева, точка 7. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се проведе 

периодично атестиране на Коста Стоянов Стоянов – съдия в Окръжен 

съд – Пазарджик и се приеме комплексна оценка от атестирането „много 

добра“. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване по т.7 . 

12 гласа „за“. 
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(След проведеното явно гласуване) 

  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 

196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Коста Стоянов Стоянов – 

съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна 

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Коста Стоянов Стоянов 

– съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 8. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага на Колегията да 

проведе периодично атестиране на Юлия Русева Бажлекова – съдия в 

Окръжен съд – Варна и се приеме комплексна оценка от атестирането 

„много добра“. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване по т. 8. 

12 гласа „за“ т.8. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 

196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Юлия Русева Бажлекова – 

съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  
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8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна 

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Юлия Русева 

Бажлекова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС”.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 9. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага на Колегията да 

повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Пейо Иванов Приходков – 

председател на Районен съд – гр. Елена на място в по-горен ранг „съдия 

във ВКС и ВАС“. 

ЛОЗАН ПАНОВ: По т. 9 от дневния ред, режим на гласуване. 

Гласуваме повишаване на съдия Приходков – административен 

ръководител – председател на Районен съд – Елена на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

12 гласа „за“. Има решение. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пейо Иванов 

Приходков – административен ръководител – председател на Районен 

съд гр. Елена, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия 

във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 10. 
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ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага на Колегията да се 

повиши Радка Иванова Цариградска – председател на Районен съд  - 

Павликени  на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване по т. 10. 

12 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радка 

Иванова Цариградска – административен ръководител – председател 

на Районен съд гр. Павликени, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на 

решението.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 11. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Павлина Тонева Борисова – председател на Районен съд - Горна 

Оряховица, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме точка 11 от дневния ред – 

повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на Павлина 

Тонева Борисова – председател на Районен съд - Горна Оряховица. 

12 гласа „за“. 

  

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Павлина 

Тонева Борисова – административен ръководител – председател на 

Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС”, на място в по-

горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 12. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Десислава Миткова Чалъкова - Минчева – председател на Районен съд - 

Велико Търново, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме точка 12 от дневния ред – 

повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС” на съдия 

Чалъкова. 

Благодаря ви. 12 гласа „за“. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава 

Миткова Чалъкова - Минчева – административен ръководител – 

председател на Районен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, на 

място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 13. 
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ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Петя 

Данаилова Петкова - съдия в Софийски районен съд, на място в по-

горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 13 от дневния ред подлагам на 

гласуване. 

12 гласа „за“. 

  

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя 

Данаилова Петкова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в 

АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 14. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Николай Минчев Николов - съдия в Районен съд - гр. Добрич, на място в 

по-горен ранг „съдия в АС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 11 гласа „за“. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай 

Минчев Николов - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в ОС“, 

на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово 
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възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 15. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Нела 

Кръстева Иванова - съдия в Районен съд гр. Варна, на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 11 гласа „за“ т. 15. 

 

 

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нела 

Кръстева Иванова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в 

АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 16. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Мария 

Бончева Димитрова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в 

АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме по т. 16 повишаване на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС” на съдия Мария Димитрова. 

11 гласа „за“ т. 15. 

 

(След проведеното явно гласуване)  
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СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария 

Бончева Димитрова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в 

АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 17. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Димитър Илиев Димитров – съдия в Районен съд - Варна, на място в по-

горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 17 от дневния ред – 11 гласа „за“. 

 

 

(След проведеното явно гласуване)  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър 

Илиев Димитров – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, 

на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 18. 
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ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Валя 

Илиева Цуцакова - Нанкова – съдия в Районен съд гр. Варна, на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме точка 18 – повишаване на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на съдия Нанкова – съдия в 

Районен съд гр. Варна. 

10 гласа „за“. Имаме решение. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валя 

Илиева Цуцакова - Нанкова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг 

„съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано 

от датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 19. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Силвия 

Димитрова Обрешкова –заместник-председател на Районен съд гр. 

Варна, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме точка 19 от дневния ред. 

10 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  
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19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвия 

Димитрова Обрешкова – заместник на административния ръководител 

– заместник-председател на Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, 

на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 20. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Христо 

Милков Минев – съдия в Районен съд - Варна, на място в по-горен ранг 

„съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

 

20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо 

Милков Минев – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на 

място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 21. 
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ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Радостина Стаматова Методиева – съдия в Районен съд - Варна, на 

място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“ т. 21. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радостина 

Стаматова Методиева – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в 

АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 22. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Иванка 

Димитрова Дрингова - Каракашева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, на 

място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“ точка 22. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иванка 

Димитрова Дрингова - Каракашева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с 

ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, 

с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението.  
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ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 23. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Доротея Енчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Разград, на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“ т. 23. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Доротея 

Енчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Разград, с ранг „съдия в 

АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 24. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Нели 

Генчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Разград, на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме точка 24 – повишаване на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС” на съдия Нели Иванова.  

10 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  
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24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нели 

Генчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Разград, с ранг „съдия в 

АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 25. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Светлана Кънчева Чолакова – съдия в Районен съд - Разград, на място 

в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Приемаме точка 25 с 10 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светлана 

Кънчева Чолакова – съдия в Районен съд гр. Разград, с ранг „съдия в 

АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 26. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Цветалина Михова Дочева – съдия в Районен съд гр. Разград, на място 

в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“. 
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(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветалина 

Михова Дочева – съдия в Районен съд гр. Разград, с ранг „съдия в АС”, 

на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 27. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се остави без 

уважение предложението за повишаване на Атанас Дечков Христов – 

съдия в Районен съд, гр. Разград, на място в по-горен ранг „съдия в АС”. 

Съображенията за това са, че не е налице едно от изискванията на чл. 

234 от закона, а именно прослужени най-малко три години на 

съответната или приравнена длъжност след повишаването в ранг. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Чухме мотивите и съображенията. Някакви 

съображения и становища? Режим на гласуване. 

10 гласа „за“. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

27. ОСТАВЯ без уважение предложението за повишаване на 

Атанас Дечков Христов – съдия в Районен съд, гр. Разград, с ранг 

„съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”.  
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ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 28. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Павел 

Ванев Неделчев - председател на Районен съд - Севлиево, на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме точка 28 – повишаване на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС” на съдия Павел Неделчев. 

10 гласа „за“. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Павел 

Ванев Неделчев - административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Севлиево, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на 

решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 29. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Гергана Николаева Божилова – съдия в Районен съд -. Севлиево, на 

място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“ точка 29. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  
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29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гергана 

Николаева Божилова – съдия в Районен съд гр. Севлиево, с ранг 

„съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано 

от датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 30. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Валерия Иванова Аврамова - Христова – съдия в Районен съд - 

Севлиево, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 30 приема с 10 гласа „за“. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валерия 

Иванова Аврамова - Христова – съдия в Районен съд гр. Севлиево, с 

ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, 

с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението.  

 

 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Светла 

Тотева Дойчева – съдия в Районен съд - Севлиево, на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме точка 31. 

10 гласа „за“ точка 31. 
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(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светла 

Тотева Дойчева – съдия в Районен съд гр. Севлиево, с ранг „съдия в 

АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 32. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Явор 

Пламенов Томов - съдия в Районен съд - Попово, на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме точка 32 – повишаване на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на съдия Явор Томов. 

10 гласа „за“ тази точка. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Явор 

Пламенов Томов - съдия в Районен съд гр. Попово, с ранг „съдия в АС”, 

на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 33. 
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ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Николай Александров Николов – заместник-председател на Районен 

съд - Кюстендил, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“ т. 33. 

  

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай 

Александров Николов – заместник на административния ръководител 

– заместник-председател на Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в 

АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 34.  

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Андрей 

Николов Радев – съдия в Районен съд - Кюстендил, на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: ЛОЗАН ПАНОВ: 9 гласа „за“, 1 глас „против“. 

 

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Андрей 

Николов Радев – съдия в Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в 

АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 
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трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме със следваща точка 35. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Петя 

Георгиева Георгиева – съдия в Районен съд - Пловдив, на място в по-

горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“ точка 35. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя 

Георгиева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия 

в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 36. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши 

Мариана Митева Маркова – съдия в Районен съд - Сливница, на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  
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36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана 

Митева Маркова – съдия в Районен съд гр. Сливница, с ранг „съдия в 

АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 37. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Йовка 

Желязкова Бъчварова – съдия в Районен съд - Котел, на място в по-

горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: 10 гласа „за“ точка 37. 

  

(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йовка 

Желязкова Бъчварова – съдия в Районен съд гр. Котел, с ранг „съдия в 

АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 38. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Комисията предлага да се повиши Нейко 

Георгиев Нейков – съдия в Районен съд - Казанлък, на място в по-горен 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

Има една допълнителна точка. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване по точка 38. 

10 гласа „за“ точка 38. 
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(След проведеното явно гласуване) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нейко 

Георгиев Нейков – съдия в Районен съд гр. Казанлък, с ранг „съдия в 

АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Точка 50, уважаеми колеги, това е едно 

решение на Комисията по атестиране и конкурси във връзка с 

атестирането на младшите съдии. Решението е взето на вчерашното 

заседание на комисията. То касае предпоставките, условията за 

атестирането на младшите съдии. Внесено е в Колегията за 

запознаване, за сведение. Ако разбира се имате някакви питания, 

предложения, корекции, можем да ги обсъдим и да ги включим към 

решението. Иначе решението се състои от четири подточки, ако 

желаете, мога да ги прочета. Мотивите за приемане на решението се 

намират в Закона. Смисълът е, че преди назначаването младшите 

съдии те трябва да бъдат атестирани, преди назначаването им за 

районни съдии. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, разглеждаме точка 50 от дневния 

ред. Становища, позиции? Предложението е за приемане на сведение, 

за информиране. 

Колеги, по точка 50 е приема за сведение и информация. 

Нали така? Точно това се разисква в момента дали се приема за 

сведение и информация или Съдийската колегия да приеме. 
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Г-н Колев, заповядайте. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Явно това са императивни решения, които 

се взимат. Това не е предложение. Предлага ли се нещо на Съдийската 

колегия или просто Комисията по атестирането и конкурсите взима 

решение. Ще гласувам „против“ това и приемането за сведение. Да 

бъдат така добри от комисията да го предложат на  Съдийската колегия 

като решение това. В противен случай излиза, че един помощен орган 

взима решенията вместо Съдийската колегия.   

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Калпакчиев, след това г-жа Ковачева. 

Г-жо Ковачева, заповядайте. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Решението всъщност представя 

текстовете на закона. То ще се прилага от Комисията по атестиране и 

конкурси  и затова не се предлага като решение на Съдийската колегия. 

Разбира се, ако Колегията реши, че то трябва да бъде санкционирано с 

нарочно решение на Колегията, няма проблем да коригираме 

диспозитива. С оглед така поставената ситуация аз ще ви докладвам 

решението по съответните точки. Законът казва, че преди 

назначаването на младшите съдии те трябва да бъдат атестирани. В 

този смисъл точка 11.1. гласи, че „Преди преназначаването им на 

длъжност „съдия” младшите съдии подлежат на задължително 

предварително атестиране“. Точка 11.2. казва, че „Предварителното 

атестиране започва по предложение на административния ръководител 

на съответния съд или на заинтересования съдия.“ В комисията беше 

обсъждано дали е възможно комисията да се самосезира и да започне 

процедура по атестиране на младшите съдии преди те да бъдат 

назначени за районен съдия. Доколкото обаче законът не е предвидил 

възможност Комисията по атестиране и конкурси по собствена 

инициатива да провежда процедури по атестиране, 11.2. всъщност 

казва, че тази процедура, независимо че е задължително атестирането 
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на младшия съдия преди да бъде назначен за районен съдия, трябва да 

бъде инициирано или от административния ръководител, или от самият 

младши съдия. От тази гледна точка, т. 11.3. от решението гласи, че 

административните ръководители трябва да бъдат уведомени за това 

тяхно задължение да сезират своевременно Комисията по атестиране и 

конкурсите, за да може да бъде проведено предварително атестиране 

на младшите съдии преди преназначаването им на длъжност „съдия“. 

Необходимо е да бъде своевременно открита процедурата, защото вие 

знаете, че младшите съдии изпълняват тези функции и правомощия за 

определен срок, който може да бъде удължен с още 6 месеца и в 

рамките на този срок, който е визиран в закона, процедурата трябва да 

бъде проведена и съдията трябва да бъде назначен от младши съдия в 

районен съдия. (намесва се М. Итова: но, въпросът е защо се внася в 

Съдийската колегия),  (намесва се К. Иванов: защото оня ден колеги, 

във вторник гласувахме младши съдии без атестация, ето затова. Да 

заострим вниманието, затова да спазваме закона – да бъда кратък. 

Защото трябва да заострим вниманието и на административните 

ръководители и на самите младши съдии.), (намесва се М. Итова: като 

вземем решение, тогава),  (намесва се К Иванов: ето затова го 

предлагаме), (намесва се М. Итова: не за сведение, да е с нарочен акт с 

решение) 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Госпожо Итова, Вие не участвате ли в 

заседанието на тази комисия?  Значи тук сме един, двама, трима – 

вижте колко члена сме комисия. (намесва се К. Иванов: шест души сме) 

Този диспозитив не е измислен нито от председателя на комисията, 

нито от заместник-председателя на комисията. В този диспозитив и 

начина, по който се внася решението е решение на комисията. Нека си 

припомним, че става въпрос за помощен орган, но все пак колективен, 

не е едноличен. Аз не мога да разбера, от една страна колегата Колев 
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възразява, че това не може да е самостоятелно решение на комисията и 

че трябва да бъде решение на Колегията, от друга страна Вие като член 

на тази комисия питате защо изобщо го внасяме в колегията.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Петкова, заповядайте. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: В мотивите на това решение на 

помощния орган се основава на систематично, логично и граматическо 

тълкуване разпоредбата на чл. 203, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 196 от Закона 

за съдебната власт. Това означава, че за да се приложат тези законови 

разпоредби трябва да има един подзаконов нормативен акт, едно такова 

решение на помощен орган. Аз доколкото знам, се подготвя такава 

наредба за атестиране, която г-жа Ковачева ви обясни, и не следва ли в 

тази наредба или в правилата на тази наредба или този подзаконов акт 

да се включат тези изисквания, които по своя смисъл са разумни, но не 

може в едно решение на КАК, което само да се доведе до сведение и 

съответно  на административните ръководители да се оформи по този 

начин приложението на една законова норма. Затова нека г-жа Ковачева 

ни каже какво е положението във връзка с подзаконовия акт, който се 

подготвя по атестирането и не е ли уместно там да се включат такива 

разпоредби. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Г-жо Петкова, нали в началото нали сте 

член в Комисията по правни и институционални въпроси, това не беше 

ли обсъждано в началото на заседанието? Защо на мен ми задавате 

този въпрос, при положение, че Комисия по правни и институционални 

въпроси беше в дневния й ред и е ясно, че трябва да се публикува за 

обществено обсъждане. Аз не знам какви обяснения… (не довършва 

мисълта). 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Защо определяне по комисиите нататък? 

В крайна сметка  на ВСС …(не се чува). 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги. 
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(всички говорят). 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, съгласно чл. 203, ал. 1, т. 1 

„Комисията по атестирането и конкурсите към съответната 

колегия на Висшия съдебен съвет извършва предварително 

атестиране на младшите съдии...“ във връзка с чл. 196 то не се 

провежда по чл. 196, т.1. Комисията е решила с оглед на спазване 

процедурите, които могат да бъдат инициирани от административния 

ръководител, респ. заинтересования съдия и спазването преди всичко 

на сроковете за да не се случва така че младшият съдия да няма 

предварително атестиране, е предложила това решение. Възражението, 

което беше направено е дали трябва да се приеме за сведение и 

информация, или Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да 

вземе това решение на своето заседание. (оживление в залата, всички 

говорят едновременно)  

Г-жо Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Колеги, ако считате, че това трябва да 

бъде решение на колегията аз ви предлагам диспозитив:  

Съдийската колегия по предложение на Комисията по 

атестиране и конкурси реши: Преди преназначаването им на длъжност 

„съдия” младшите съдии подлежат на задължително предварително 

атестиране. 

Точки 11.1. и 11.2 и 11.3. да бъдат приети от Съдийската 

колегия, а обструкцията, че комисията е взела това решение за 

вътрешна употреба и да си го прилага и да не занимава колегията го 

правя – аз ще го оттегля това решение. (намесва се К. Иванов: Как ще го 

оттеглим! Това е важно решение.) В крайна сметка аз не олицетворявам 

комисията. Благодаря за това високо доверие, но аз не съм комисията. 

(оживление в залата) 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жа Карагьозова, след това г-жа Итова, г-н 

Колев.  

(намесва се К. Иванов: ако нямаме наредба, не прилагаме ли 

закона, това питам.) 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Уважаеми колеги, предложено ни е 

решение изцяло приповтаря предоставените компетенции по Закона за 

съдебната власт на Комисията по атестиране и конкурси и тя ни 

уведомява как възнамерява да тълкува и прилага закона именно в 

качеството си на помощен орган. Съгласно чл. 206 от  ЗСВ едва 

комплексните оценки от периодичното атестиране се приемат с решение 

на съответната колегия. Това решение може да бъде прието само за 

сведение, като ние предоставено на вниманието именно и само 

единствено с тази цел – Колегията да бъде запозната как тълкува и как 

ще прилага закона. Досега в дейността на предходно наименуваната 

комисия по предложенията и атестирането многократно сме се срещали 

с нейни т.нар. принципни решения. Настоящото решение е от същата 

категория от т.нар. принципни решения. Как изключително коректно ни 

го е предоставила на вниманието, като ни е дала възможност да вземем 

становище по тяхното тълкуване и по тяхното намерение да прилагат 

закона по този начин. Ако ние имаме различно становище, няма никаква 

пречка да го изразим, но това, което ни се предлага като тълкуване на 

закона е абсолютно коректно. Нормата на чл. 203 е съвсем ясна и аз не 

чух досега някакво друго становище по отношение приложението на 

закона. Няма никакъв смисъл Съдийската колегия да санкционира това 

решение с ново решение, което на практика ще бъде по тълкуване на 

закона. Това е абсурдно. Просто дайте да не изкористяваме доброто 

желание на КАК да ни запознае как смята да прилага закона като 

помощен орган.  
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Аз ви моля да гласуваме предложения диспозитив, да го 

приемем за сведение, като подкрепим така изразеното в отделните 

точки на диспозитива на решението на КАК тълкуване на закона. То е 

коректното и правилното. Единствената цел е действително 

административните ръководители да бъдат запознати как Комисията по 

атестиране и конкурсите ще действа и съответно да вземат мерки да 

приложат и своите компетенции, които също са им възложени с нормите 

на Закона за съдебната власт. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Итова, заповядайте. 

МИЛКА ИТОВА: Колеги, няма спор, че  трябва да се прилага 

закона такъв, какъвто е, дори и според мен няма нужда от тълкуване, 

той си е ясен законът. Проблемът е, че не се сезират своевременно КАК 

и преди КПА, той е един и същ проблема. Това беше и основанието за 

забавяне на конкурсите, че административните ръководители и съдиите 

не си изпълняват задължението по закон своевременно да инициират 

процедура по атестиране. Затова и КПА, и ВСС предложи на 

законодателния орган, когато се обсъждаше в Съвета за съдебна 

реформа, да има правомощия и ВСС да инициира такива процедури, за 

да не сме изправени днес в такава ситуация. Преди КПА също е 

взимала такова принципно решение, пускала е прессъобщения, 

уведомявала е с нарочни писма административните ръководители, но 

очевидно това не дава резултат, тъй като в момента пак сме изправени 

пред такава ситуация.  

Затова аз предлагам да бъде като указание към 

административните ръководители това решение на КАК, което да се 

санкционира (и както виждам няма спор) от Съдийската колегия с 

нарочен акт и по някакъв начин да се сведе до знанието до 

административните ръководители, да им се заостри вниманието, че 

следва да изпълняват нормите на закона. Затова предлагам да бъде 
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като указание със съответното прессъобщение, с изпращане до 

съответните административни ръководители на това решение на 

Комисията по атестиране и конкурси. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Само преди да дам думата на г-н Колев - ако 

всеки един от вас си отвори материалите по точката, виждате, че самото 

решение на КАК по т. 11.4. е да се докладва на Съдийската колегия на 

заседанието на 20.12.2016 г. (което в момента провеждаме) за 

становище по взетите решения. Очевидно ние нямаме противоречия по 

това да имаме нещо по-различно като становище, както е предложила 

КАК. Единственото противоречие, което виждам, нямаме противоречие 

по взетите решения. Единственото противоречие, което виждам, и по 

което сега се правят предложения е, че това решение трябва да бъде 

взето, както казва г-н Колев според него, от Съдийската колегия, а не от 

този помощен орган. Това, което сега г-жа Итова предлага, е 

Съдийската колегия да даде като указание на административните 

ръководители. Това са единствените различия. Ясно е, че проблемът е 

възникнал поради обстоятелството, че въпреки нормите на закона, които 

са императивни за всички, не всички административни ръководители, 

респ. заинтересованите съдии сезират КАК своевременно, за да може тя 

да се произнесе по конкретните казуси.  

Така че ние сме в тази ситуация и трябва да решим оттук-

нататък как ще процедираме, т.е. така както е внесено от комисията за 

становище по взетите решения, а очевидно ние нямаме различни 

становища и го приемаме за информация и сведение, и продължи да 

работи комисията.  

Вторият вариант, който предлага г-н Колев е това да бъде 

решение на Съдийската колегия и третият вариант, който предлага г-жа 

Итова, който според мен е близък до това, което г-н Колев предлага, е 

да се приеме като указание. Но по своята същност идеята и целта е да 
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бъде постигнато това задължение по чл. 203 да се спазва от 

административния ръководител, респ. заинтересованото лице.  

Ако нямате други предложения, предлагам ви и по реда на 

постъпването на тези предложения в днешното заседание по тази точка 

50 от дневния ред ви предлагам да се гласува за сведение и 

информация решението на Съдийската колегия, тъй като така или иначе 

то е докладвано и след това ще подложа на гласуване предложението 

на г-н Колев -  решението да бъде на Съдийската колегия с диспозитива, 

който е предложила Комисията по атестиране и конкурси. 

Г-жо Итова, така или иначе това ще бъде решение на 

Съдийската колегия и то ще е относимо към административните 

ръководители, респ. младшите съдии. Съгласна ли сте? (намесва се М. 

Итова: да)  

Първо, по т. 50 приема за сведение решение на Комисия по 

атестирането и конкурсите извлечение от протокол от заседание на 

Комисията по атестирането и конкурсите от 19.12.2016 г. с решения по т. 

1, 2, 3 и 4. 

(оживление в залата, говорят помежду си) 

Колеги, да бъде смисъла следният: Съдийската колегия  на 

Висшия съдебен съвет реши:  

1. Преди преназначаването им на длъжност „съдия” 

младшите съдии подлежат на задължително предварително атестиране. 

2. Предварителното атестиране започва по предложение на 

административния ръководител на съответния съд или на 

заинтересования съдия. 

3. Уведомява административните ръководители на органите 

на съдебната власт за задължението им да сезират своевременно 

Комисията по атестирането и конкурсите с предложение за 



48 
 

предварително атестиране на младшите съдии преди преназначаването 

им на длъжност „съдия”. 

Колеги, подлагам на гласуване това, което продиктувах сега. 

Режим на гласуване. 

С 10 гласа „за“, 1 „против“ т. 50 с редакцията, която подложих 

на гласуване е приета. 

 

(след проведеното явно гласуване)  

50. ОТНОСНО: Обсъждане дали преди преназначаването на 

младшите съдии на длъжност „съдия” е необходимо задължително 

извършване на предварително атестиране. Ако предварително 

атестиране е задължително, то какъв е реда за инициирането му – 

служебно от Комисията по атестирането и конкурсите или с 

предложение на административния ръководител на съответния орган на 

съдебната власт или на заинтересования съдия 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

50.1. Преди преназначаването им на длъжност „съдия” 

младшите съдии подлежат на задължително предварително атестиране. 

50.2. Предварителното атестиране започва по предложение 

на административния ръководител на съответния съд или на 

заинтересования съдия. 

50.3. Уведомява административните ръководители на 

органите на съдебната власт за задължението им да сезират 

своевременно Комисията по атестирането и конкурсите с предложение 

за предварително атестиране на младшите съдии преди 

преназначаването им на длъжност „съдия”, на основание чл. 203, ал. 3, 

вр. чл. 203, ал. 1, т. 1, вр. чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 39. 

Колеги, точка 39 е внесена от мен. Тя касае коригиране и 

изменяне на нашето решение по т. 15 от Протокол № 28 от заседанието, 

проведено на 13.12.2016 г., като текста „считано от датата на вземане на 

решението“ се замени с текста „считано от изтичането на мандата – 

08.12.2016 г.“. Тук става дума за изпълняващия функциите 

административен ръководител на Специализирания апелативен 

наказателен съд. Касае се за периода, в който съдия Росенова, че има 

време, когато не е била изпълняваща функциите.  

Ако нямате възражения, гласуваме точка 39 от дневния ред. 

11 гласа „за“. 

 

(след проведеното явно гласуване)  

39. ОТНОСНО: Проект на решение относно изменяне на 

решение по т. 15 от Протокол № 28/13.12.2016 г. на Съдийската колегия 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ИЗМЕНЯ решението на Съдийската колегия по т. 15 от 

Протокол № 28 от заседанието, проведено на 13.12.2016 г., като текстът 

"считано от датата на вземане на решението" се заменя с текста 

"считано от изтичането на мандата – 08.12.2016 г.". 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Преминаваме към т. 40. 

Г-н Калпакчиев, заповядайте! 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Благодаря! Точка 40 се отнася до 

изменение в Правилата за оценка на натовареността на съдиите 

относно гражданските, търговските и наказателните дела. Такива вече 
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приехме относно административните. В червено са маркирани всички 

промени в Правилата, които предлагаме. Виждате диспозитива, 

предлагам да се гласува общо, той е от 8 точки. 

Първата точка касае измененията в самите текстове на 

Правилата. 

Втората точка касае приемане на актуализираните 

приложения към правилата: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5 и 6, които се отнасят 

до коефициентите за тежест на делата. Те са коригирани. 

Точка 3 е приемане на актуализираната Номенклатура на 

статистическите кодове. Добавени са нови кодове съобразно новите 

производства, които междувременно се образуват въз основа на 

новоприетия закон или на изменения в законите, както и някои от 

съществуващите кодове са прецизирани. 

Точка 4 касае един технически пропуск, допуснат в 

предишното решение, а именно относно административните дела. 

Допълваме номенклатурата със статистически код за делата по код 5394 

„ЗАНН:КЕВР". 

Точка 5 касае всички актуализирани материали по 

предходните точки да бъдат изпратени на съдилищата и на 

разработчиците на системата за натовареността и централната система 

за случайно разпределение за актуализиране на съответните продукти. 

Точка 6 касае отново актуализация, но този път на 

статистическите кодове на номенклатурата, която също трябва да бъде 

въведена в програмните продукти. 

Точка 7 се отнася за това всички актуализирани по-горе 

правила и статистически кодове на номенклатури да бъдат публикувани 

на сайта на ВСС. 

Точка 8 е възлагане на Комисия „Съдебна карта, 

натовареност и съдебна статистика" възникналите проблеми от 
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специфичен технически характер, които почти всеки ден са факт, във 

връзка с пропуски в номенклатурата и кодовете да бъдат отразявани 

към съответните приложения след решение на комисията, съгласувано 

преди това в работните групи, които знаете, че бяха създадени по трите 

основни материи и функционират към комисията. Всъщност всички 

актуализации и изменения в Правилата са резултат от работата на тези 

три работни групи, съставени от съдии, които разпределят дела от 

всички апелативни райони. 

Това е предложението по т. 4. Има приложения 1 и 2. 

Приложение 1 са Правилата заедно с всички групи и коефициенти за 

сложност. В Приложение 2 са статистическите кодове. 

Пропуснах да кажа, че така, както за административните, за 

гражданските и за наказателните дела разработихме и предлагаме да 

бъдат неразделна част от Правилата образци на карти, които да се 

попълват по всяко дело, да се отразява информацията във връзка с 

натовареността по делата, която се събира в Специализираната 

информационна система. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря, г-н Калпакчиев! 

Г-жо Неделчева, заповядайте! 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Нямаше много време, но въпреки 

това се запознах с предложения вариант за промяна на Правилата за 

натовареност. Въпросът ми е във връзка с чл. 17 - справка за 

индивидуалната натовареност на съдията, в който е регламентирано, че 

в началото на всяка календарна година до 31 януари председателят на 

съда или определено от него лице от специализираната администрация 

на съда изготвя справка за индивидуалната натовареност на съдията за 

предходната година. Тази справка в ал. 2 е предвидено да се прилага 

единствено към кадровото досие на съдията, като е задраскана 

настоящата редакция „да се изпраща на ВСС". Въпросът ми е: кое 
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налага тази промяна в редакцията на ал. 2 и не считат ли предложилите 

на тази промяна, че този огромен труд от изчисляване на коефициенти и 

индивидуална натовареност, което е и целта на програмата, да покаже 

тази натовареност във всеки съд на всеки съдия, следва да има някаква 

друга публичност, с оглед съпоставимостта й? Така че моето 

предложение, освен редакционно в ал. 1 думата „специализираната" 

преди думата „администрация" да бъде заличена, защото примерно 

един статистик според новия класификатор се намира в отдел 

„експерти" в раздела „длъжности", а не е специализираната 

администрация. Това може да бъде всеки служител от 

администрацията, който председателят на съда прецени. 

Във връзка с ал. 2 предложението ми е справката за 

индивидуалната натовареност на съдията да се прилага към кадровото 

му досие, както и обобщена справка за индивидуалната натовареност на 

съдиите в съответния съд да бъде неразделна част от отчетния доклад 

за годината, изготвен от административния ръководител. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Неделчева? 

Г-н Калпакчиев. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Член 17 от Правилата предвижда 

справката да се прилага към кадровото досие на магистрата. 

редакционно отпадна „изпраща на ВСС" поради простата причина, че 

кадровите досиета се водят във Висшия съдебен съвет, така че не 

променяме смислово текста. Те се изпращат в кадровото досие, което 

се води във ВСС, така че всъщност промяната е редакционна, а не 

смислова. Това е една тавтология - изпращането във ВСС и 

прилагането към кадровото досие. 

Не възразявам по отношение на служителя, който ще 

подпомага тази дейност на председателя. Разбира се, той трябва да 

има право на преценка дали ще е от общата или от специализираната 
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администрация. По-добре да бъде неговата дискреция по-свободна. 

Искам да обърна внимание, тъй като наистина текстовете са 

многобройни (материалите са над 150 страници) и докладването им би 

обременило много заседанието, а е плод на няколкомесечна работа, 

затова…да бъде синтезирано накратко, но искам да кажа, че с параграф 

от преходите разпоредби Комисията по натовареност се задължава да 

изготви анализ, който да представи на Съдийската колегия след 

изтичане на едногодишен срок от приложението на Правилата, което е 

краят на м.април 2017 г. (тогава се навършва едногодишния срок от 

приложението на Правилата), и в зависимост от съдържанието на този 

анализ, от решението на Съдийската колегия - дали ще го приеме, дали 

няма да го приеме, ще бъде решено и как да се процедира за в бъдеще 

със системата за натовареност. Имам предвид в коя насока тя да се 

доработи и подобрява, тъй като общото мнение на съдиите в страната, 

което беше изразено от техните представители в работната група, е, че 

Правилата са добра основа, добра система създават, която обаче 

трябва да бъде развивана във времето и да бъде периодично 

оценявано доколко коефициентите, най-вече за тежест, …отразяват 

фактическата и правна сложност на делата. Тъй като е възможно да 

възникнат неоправдани противопоставяния или сравнения между 

натовареността на съдиите, разглеждащи само наказателни, граждански 

или административни дела, именно с тази цел решихме (и затова 

предлагаме в Правилата) действия във връзка с кадрови или други 

подобри решения да бъдат предприемани едва след приемането от 

Съдийската колегия на този анализ да достоверността на Правилата, 

който ще бъде изготвен и приет м.април следващата година, т.е. след 

около четири месеца. Това го казвам и като успокоение за съдиите, 

които имат притеснения, че въз основа на едни правила, чиято 

достоверност не е оценена в дълбочина, не следва да се взимат някакви 
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радикални, кардинални решения, което с тази преходна разпоредба по 

някакъв начин дава това решение. 

Благодаря! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Неделчева, по чл. 17, ал. 2 г-н 

Калпакчиев посочи защо отпада от текста в ал. 2 „се изпраща на ВСС". 

По чл. 17 виждам, че няма нищо против текстът да бъде със следното 

съдържание: „В началото на всяка календарна година в срок до 31 

януари председателят на съда или определено от него лице от 

администрацията на съда…", т.е. да не се конкретизира дали е 

специализирана или обща администрация. В този смисъл дали смятате, 

че нещо трябва да се поправи. 

Заповядайте! 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Благодаря! Аз съм наясно, че 

кадровото досие на всеки съдия се намира във Висшия съдебен съвет, 

но смислово разчетох изпращането на тази справка като статистическа 

информация в отдел „Статистика". Затова се учудих, че няма 

контролирана информация, или обобщена на Висшия съдебен съвет 

като кадрови орган за тази индивидуална натовареност.Поддържам 

предложението си редакционно в ал. 2 така, както го направих. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Искам да поясня, че централизираната 

система за натовареността на съдиите, която е въведена от м.април 

тази година, позволява на Висшия съдебен съвет във всеки един 

момент да има достъп до наличната информация за натовареността на 

съдиите в страната и да извършва необходимите анализи на данните. В 

такъв смисъл не е необходимо да обременяваме (именно с тази цел 

беше и редакционната поправка) допълнително съдиите с ангажимент 

да изпращат една или друга информация, която така или иначе Висшият 

съдебен съвет може сам да добие. В тази връзка бяха и възраженията 

на част от административни ръководители - заместник-председатели 
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основно на съдилища, които не за първи път са възразявали срещу 

прекалената им ангажираност от страна на Висшия съдебен съвет да 

изпращат непрекъснато някакви справки. По същество не възразявам. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Втората част на предложението ми. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Не разбрах коя е втората част. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Как не разбрахте! Неразделна част 

от доклада, защото много председатели го правят по принцип, отчитайки 

натовареността, данните…(Говорят едновременно.) 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Така или иначе в анализа за 

натовареността ги извършва Съдийската колегия чрез ресорната 

комисия по натовареност. Данните пък ги има в системата. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Колев. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Един въпрос имам. Споменахте 

въвеждането на статистическа карта към всяко едно от делата. Какво 

точно имате предвид за тази карта и кой следва да я попълва? Какъв 

ресурс от време ще отнеме това по всяко едно дело? Поне така го 

разбрах. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Картите самите съдии предложиха. Те 

вече се водят в много съдилища. (Намесва се Г.Карагьозова: първо в 

административните съдилища). Да, първо административните съдилища 

предложиха; такава карта ние адаптирахме за гражданските и за 

наказателните. Голяма част от тази информация се попълва 

електронно, така че не ангажира кой знае какъв ресурс. Инициативата за 

унифициране на тази дейност дойде от самите съдии, които като (така 

да се каже) добра практика вече са въвели подобна дейност в много от 

съдилищата. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Тоест, вече е известна, така ли? 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Да. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Карагьозова. 
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ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Колега Колев, картата е за 

улеснение на съдиите (разпределящи), те са си я създали, предложиха 

я. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Извинявам се! Мислех, че е нещо ново, 

затова зададох въпроса. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Не, не е ново. 

По отношение на предложението на г-жа Неделчева. 

Разбирам нейното предложение Съветът да разполага с тази обобщена 

информация както на индивидуалната натовареност на всеки един от 

колегите, така и с обобщена информация за същата, но считам, че не 

следва да обременяваме отчетните доклади, които следва да се 

изработват от всеки един от административните ръководители, защото 

тази информация може да бъде генерирана от самата система СИНС - 

това, което каза и г-н Калпакчиев. Така че няма смисъл да я слагаме 

като компонента в отчетните доклади. 

Освен това, съгласно § 8 от Правилата, първата годишна 

справка за натовареност на съдиите по чл. 17 трябва да се изготви в 

срок до 31.05.2017 г. Ако ние сега приемем тази редакционна поправка, 

това означава да задължим административните ръководители още за 

настоящата година да изработват подобни данни за обобщената 

индивидуална натовареност, което няма да е възможно, тъй като за 

първи път данните, с оглед кратния период, през който действат 

Правилата, няма да са съвсем обективни. Едва накрая на април, 

доколкото те влязоха в сила от 1 април тази година, ще е изминала една 

година. Именно затова и преходната разпоредба на § 8 постановява 

първата такава справка за индивидуалната натовареност на съдиите да 

бъде изготвена до 31 май 2017 г. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Неделчева, поискахте думата. 

Заповядайте! 
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КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Кратка реплика. Не сте съгласни 

предполагам, защото предложението го правя аз, колега Карагьозова и 

колега Калпакчиев, но вероятно не сте чели доклади на редица 

председатели на съдилища в страната, които задължително включват, 

по искане на съответните съдии, в отчета, който представят пред 

Общото събрание за съответната година, натовареността на всеки един 

от тях, включително и данни за приключени, обжалвани, потвърдени, 

просрочени дела. В този смисъл е предложението ми. Дали ще бъде в 

тази календарна година, или в другата, нека да бъде част от годишния 

доклад, който съдържа всички тези данни…част от работата на съда, 

включително и на натовареността на съдиите в него, защото хората се 

интересуват от това. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Карагьозова. Г-н Калпакчиев след това. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Благодаря Ви, г-н Панов! 

Колега Неделчева, не знам какво Ви дава основание да 

считате, че сме се противопоставили на това, само защото Вие го 

предлагате. Казвам Ви какъв е разумът на предложените правила. Да, 

колегите по желание включват данни за натовареност, но все още по 

старите критерии за определяне на натовареност. Понастоящем не 

можем да ги задължим да включват такива по новите критерии, с оглед 

коефициентите за тежест, защото не е изминала дори и една година от 

приложението им. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Калпакчиев. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Аз не мисля, че е толкова съществен 

този спор дали да впишем това задължение в Правилата, но смятам, че 

действително трябва да уточним, може би в преходните разпоредби, че 

това правило, както и за годишните справки, ще се отнася за годишните 

доклади за 2017 г. (Намесва се С.Найденова: от 2017 г.) От 2017 г. То 

няма как да бъде изпълнено сега. Затова предлагам, ако се приеме този 
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текст, § 8 да се допълни в този смисъл, а именно: „Първата годишна 

справка за натовареност на съдиите по чл. 17, ал. 1 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Се изготвя в срок до 31 май 2017 г. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Да. И второ изречение: 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Годишната справка за натовареността 

на съдиите става част от годишния доклад на съдилищата от 2017 г. В 

този смисъл. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Да. Годишната справка за 

натовареността на съдиите става част от годишния доклад на 

съдилищата, считано от, т.е. за… 

МИЛКА ИТОВА: Докладите за 2017 г. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Точно така, докладите за 2017 г. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: За да се знае, че в годишните доклади 

от следващата година и това трябва да се предвиди. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Нека да вървим напред и ако няма 

други възражения и съображения, да се гласува този диспозитив. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Включително за уеднаквяване на 

натовареността. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Беше ясно казано. Вижте § 11 от 

допълнителните разпоредби, че мерките по чл. 16, ал. 2 и 3 от 

Правилата, а именно кадрови размествания в зависимост от 

натовареността между отделенията, между съдилищата, трябва да се 

приемат едва след анализ на данните, събрани от СИНС, който 

комисията ще изготви и ще представи на вниманието на Съдийската 

колегия. В такъв смисъл необосновано е към момента излишно да се 

противопоставят съдиите, разглеждащи различна материя дела, в 

зависимост от това кой е повече или по-малко натоварен и следва ли 

това да води до някакви кадрови решения, смяна на материи в рамките 
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на съдилища и т.н. Това също беше притеснение на колегите, което 

мисля, че намира адекватен отговор в § 11. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Нещо искам да уточним, г-н Калпакчиев. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Георгиева, заповядайте! 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Колега Калпакчиев, а когато съдиите 

разглеждат еднотипен вид дела в малките районни съдилища, където 

няма възможност за специализация, как ще се отчита според тези 

критерии натовареността, според тези кодове? 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Всеки вид дело си има съответен 

коефициент. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Ясно, но нали преди малко стана въпрос, 

че сравняваме натовареността на съдиите, които разглеждат еднотипни 

дела. Но когато един съдия разглежда и граждански, и наказателни, 

тогава величината коефициент какво ще я правим? 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Всички видови дела имат съответен 

коефициент за тежест. Натовареността на съдията се определя като 

сбор от коефициентите за тежест на делата, които е получил, разгледал, 

приключил в рамките на годината. Измерителят е един и същ, той е 

коефициент за тежест на основата на…стойности. Така че аз дали 

разглеждам само наказателни, или само граждански, или от двата вида 

дела, аз се съизмервам със същия показател, със същия коефициент, 

както и съдията, който е специализиран…(не се чува). 

ЛОЗАН ПАНОВ: А освен това той се съизмерва и с колегата 

си в същия съд, който гледа също тези дела. (Говорят помежду си.) 

Заповядайте, г-жо Карагьозова! 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Въпросът, който поставя г-жа 

Георгиева, е важен. Тези допълнителни дейности на съдията извън 

пряката правораздавателна дейност, са отчетени (говорят шумно 

помежду си). 
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КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Въпросът е друг. Съдиите, които 

правораздават в малки съдилища, основно където липсва 

специализация, имат една допълнителна специфична натовареност, 

която се състои в това (тя е трудно измерима, уловима, но е обективен 

факт), че те трябва да …компетентност в няколко материи. Съдията 

трябва да следи практиката по гражданските, по наказателните освен 

това; в едно заседание той може да има и граждански и наказателно и 

да превключва от една материя в друга, което изисква някакво 

напрежение; така или иначе е натовареност. Този въпрос постави г-жа 

Георгиева и тя е права. За момента наистина не сме намерили 

адекватен, по-скоро това трябва да бъде някакъв тип времеви бонус, 

това е въпрос на бъдещото развитие на Правилата. Може би на този тип 

съдии, които гледат всички видове дела, да им се дава един плюс, т.е. 

коефициент…, плюс три единици - казвам примерно. Това ще е 

наистина в перспектива. Част от допълнителните дейности са отчетени, 

т.е. работата като съдия по вписване, участие в комисии. Част от тези 

дейности са включени. Това е дейност на съдията, която отнема време - 

да участва в комисии за конкурси. Това за момента не е отчетено. 

Въпрос е на бъдещо усъвършенстване на Правилата. 

Аз предлагам да се гласува с това предложение, което г-жа 

Неделчева направи за нова редакция на чл. 17 и § 8 от Правилата. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, г-н Калпакчиев докладва точката. По 

чл. 17, ал.1 е корекцията, която беше предложена от г-жа Неделчева в 

частта „на определено от него лице от администрацията", без да се 

конкретизира дали е специализирана или обща. По отношение на ал. 2 - 

изпращането на ВСС. Г-жо Неделчева. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Алинея 1 е ясна, по нея няма възражение 

определеното лице да бъде от администрацията на съда, без да се 
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уточнява дали е специализирана или обща администрация. Оставяме го 

в дискрецията на председателя на съда. 

Пристъпваме към ал. 2. Държите ли на текста „да се изпраща 

на ВСС", предвид обстоятелството, че кадровото досие се намира във 

ВСС, или по-важен е § 8, на който държите? Кажете, за да подложа на 

гласуване. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Освен на ал. 1, и на ал. 2, като се 

добави: „…се прилага към кадровото досие на съдията", както и 

„справката е неразделна част от отчетния доклад на 

административния ръководител за съответната година". 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: …и какво правим с годишния доклад…? 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Нали написахте преходна 

разпоредба! Не слушате ли, г-жо Найденова? Коригирахме в преходната 

разпоредба, че е от 2017 г. (Реплика на С.Найденова: по-спокойно). Аз 

съм много спокойна. Вие нарочно ли не слушате? И после питате какво 

беше. (Размяна на реплики). 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, моля ви, имаме още точки, които са 

важна. По ал. 2 предложението е, както го направи г-жа Неделчева: 

„Справката за индивидуалната натовареност на съдията се прилага 

в кадровото досие на съдията и е неразделна част от годишния 

доклад на съда". Г-жо Неделчева? 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Да. 

ЛОЗАН ПАНОВ: А в § 8, който вече коментирахме, предвижда 

от кой момент нормата, свързана с приложението към доклада, се 

изпълнява от председателя на съда. Очевидно това ще бъде, с оглед 

текста, който беше за § 8, годишните доклади от 2017 г. нататък. 

Ако това е така, колеги, режим на гласуване с тези корекции. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Нека да се уточни, че се гласуват 

всички 8 точки от диспозитива по т. 40 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Гласуваме т. 40 с всичките точки в 

диспозитива и корекциите в чл. 17, ал. 1, и ал. 2, както и в § 8. Това е, 

което гласуваме в момента. Благодаря ви! 10 гласа „за". 

 

(След проведеното явно гласуване) 

40. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Правилата за 

оценка на натовареността на съдиите (приети от ВСС на 16.12.2015 г., 

изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на 08.11.2016 г.), както и в 

Номенклатурата на статистическите кодове на делата, разглеждани в 

районните, окръжните, апелативните, военните, специализираните и 

административните съдилища 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

40.1. ПРИЕМА измененията и допълненията в Правилата за 

оценка на натовареността на съдиите, така както са посочени в 

приложението, с направените забележки: 

В чл. 17, ал. 1 да отпадне думата „специализираната" и да 

добие следната редакция: „…определено от него лице от 

администрацията на съда…" 

Алинея 2 да добие следната редакция: „Справката за 

индивидуалната натовареност на съдията да се прилага към 

кадровото му досие. Обобщена справка за индивидуалната 

натовареност на съдиите в съответния съд се прилага като 

неразделна част от годишния доклад, изготвен от 

административния ръководител". 

§ 8 от Преходните и заключителни разпоредби да се допълни 

и да добие следната редакция: „Първата годишна справка за 
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натовареност по чл. 17, ал. 1 от Правилата се изготвя в срок до 

31.05.2017 г. Годишната справка за натовареността на съдиите 

става част от годишния доклад на съдилищата от 2017 г.". 

40.2. ПРИЕМА актуализираните приложения към Правилата 

за оценка на натовареността на съдиите, с номера 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 

3.2., 5 и 6, съгласно посочените промени в приложените таблици, както и 

новите приложения с номера 2а, 2б, 3.3., 3а и 3б, във вида в който са 

представени в приложените материали. 

40.3. ПРИЕМА актуализираната Номенклатура на 

статистическите кодове по отношение на наказателните, гражданските, 

търговските и фирмени дела, разглеждани в районните, окръжните, 

апелативните, военните и специализираните съдилища, съгласно 

посочените промени в приложените таблици. 

40.4. ДОПЪЛВА номенклатурата на статистическите кодове 

по административните дела с код 5394 „ЗАНН: КЕВР", разпределен в 

група 45 от Приложение № 1 към Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите.  

40.5. Актуализираните материали по т. 1, 2, 3 и 4, заедно с 

посочените промени, да бъдат изпратени на съдилищата и на 

разработчиците на СИНС и на ЦСРД, за сведение и актуализиране в 

съответните програмни продукти. 

40.6. Актуализираната номенклатура по т. 3 и по т. 4, заедно с 

описанието на промените, да бъде изпратена на разработчиците на 

деловодните системи, ползвани в съдилища, за сведение и 

актуализиране на системите. Указва на разработчиците на деловодните 

системи, че статистическите кодове, които се явяват като групови са 

събирателни за целите на съдебната статистика и отчетите на 

съдилищата, поради което не следва да бъдат образувани дела по тях с 
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оглед невъзможността след това да бъдат разпределяни през ЦРС и 

съответно регистрирани в СИНС. 

40.7. Актуализираните материали по точки 1, 2, 3 и 4 да бъдат 

публикувани на интернет сайта на ВСС в раздела на комисия "Съдебна 

карта, натовареност и съдебна статистика", заедно с описанието на 

направените промени. 

40.8. ВЪЗЛАГА на комисия "Съдебна карта, натовареност и 

съдебна статистика" при възникнали проблеми от специфичен 

технически характер във връзка с пропуски в номенклатурата на 

статистическите кодове и съответното отразяване в приложенията към 

правилата, съответните промени в номенклатурата и в приложенията 

към правилата да бъдат приемани на ниво комисия и съобщавани на 

разработчиците на системите, за които се отнасят, включително със 

съответни указания към тях при необходимост. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 41. 

Г-н Калпакчиев, заповядайте! 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Искам да призова колегите, които се 

изказват по темата за натовареността, да имат предвид, че имаме от 

почти година Правила за оценка на натовареността; непрекъснато 

работим за подобряването им в три работни групи от съдии по трите 

материи, сформирани към комисията, така че нека да не се казва, и то 

от членове на Съвета, че нямаме норма за натовареност, въпреки че 

„норма за натовареност" не е точното понятие. Има Правила за оценка 

на натовареността, които се основават на фактическата и правна 

сложност на делата и те функционират от м.април тази година, а от 

м.април 2017 г. ще имаме много ясна представа за това каква точно е 

картината с натовареността на съдиите и съдилищата. 
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Точка 41. Това е предложение на Комисията „Съдебна карта, 

натовареност и съдебна статистика" относно процедурите по чл. 194. С 

две думи ще кажа. Ние сме изготвили анализ за приложението и … към 

него на процедури по чл. 194 от ЗСВ, който е бил представен вече на 

Съдийската колегия; мисля, че беше... на Висшия съдебен съвет преди 

разделението. В случая новото, което правим, е във връзка с 

множеството молби, заявления от съдии по чл. 194, които постъпват в 

Комисията по атестирането и конкурсите и в Комисията по натовареност 

- циркулират, така да се каже, между двете комисии. 

Ние проведохме съвместно заседание на Комисията по 

атестирането и конкурсите и Комисия „Съдебна карта" преди две 

седмици, на което запознахме колегите с нашето становище за това 

процедурите по чл. 194 да се провеждат веднъж годишно, след 

приемане на годишния анализ за натовареността и преди обявяване на 

конкурсите за съдилищата. А ако се налагат извънредни процедури, 

както сега за районните съдилища, това трябва да бъде изключение, 

мотивирано с конкретен… Това е проектът за решение, което 

предлагаме - да се утвърди тази практика за процедурите по чл. 194, в 

тези две точки, така формулирани, в този смисъл, който преди малко ви 

казах, за да е ясно и на самите колеги, защото, подавайки заявления, 

чакат отговор и питат: „какво става с моето заявление, защо не се 

произнасяте?". Да е ясно, че Съдийската колегия ще обявява веднъж 

годишно процедури по чл. 194, приемайки анализ за натовареността и 

преди да обяви конкурса, свободните длъжности, така че да има някаква 

предвидимост в нашата дейност. Единствено това е идеята на това 

предложение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Итова, заповядайте! 

МИЛКА ИТОВА: Досега работихме в някакъв синхрон с 

Комисията по натовареност. Сега този анализ с тези предложения, които 
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се вкарват, според мен ще даде дискомфорт на тези наши 

взаимоотношения. Защо? Може би трябва съвсем накратко да кажа 

защо ние 2013 г., 2014 г., 2015 г. обявихме конкурсите за районните 

съдилища. Винаги преди обявяване на конкурсите (това го отчитаме в 

докладите пред Еврокомисията) правим оптимизиране на щатовете. 

Това, което беше отразено положително в техническите доклади като 

краткосрочна мярка, като дългосрочна нормата за натовареност, 

съдебна карта и т.н. Не разбирам защо трябва да се приема сега този 

анализ и да се приемат нарочни правила. 

Аз се противопоставям на това решение, защото, колеги, в 

началото на 2016 г. (знаете, след срещата със Софийски районен съд) 

ние взехме решение преди обявяването на конкурсите да направим 

всичко възможно и да преместим хора по чл. 194, пак беше за решаване 

на проблема на Софийския районен съд, и след това да обявим 

конкурсите. Това не е вярно, което в доклада е посочено, че валят 

молби. Тези молби са стари, по които няма произнасяне нито на 

Комисията по предложенията и атестирането, нито на Комисията по 

атестирането и конкурсите, нито на Комисията по натовареност, и то е 

във връзка с взетото решение в началото на годината - 2016 г., пак 

казвам, на Комисията по предложенията и атестирането да се открият 

процедури там, където е възможно в съдилищата. Мисля, че то беше 

едно съвместно заседание между Комисията по натовареност и 

Комисията по предложенията и атестирането - тогава присъстваха и 

Методи Лалов, и Калоян Топалов на тази среща - и беше взето решение 

да се изпратят до всички съдилища, не само въз основа на този анализ 

тези под 30 и за да имаме еднакъв подход към всички и след като се 

приемат заявленията във връзка с това решение на двете комисии, да 

се прецени за кои процедури могат да се проведат и кои не. Така че в 

този анализ и това допълнение към анализа не отговаря на истината и 
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на действителността. Виждам, на стр. 2 е писано, че за Районен съд-

Смолян, за Районен съд-Шумен, за Районен съд-Плевен еди-какво си 

трябвало да се случи, а то вече има решение на Съдийската колегия за 

тези съдилища. Отделно на стр. 3 е посочено, че били постъпили 

допълнителни молби. Това, пак повтарям, не е вярно. Тези молби са 

постъпили още в началото на годината и ние изпратихме на Комисията 

по натовареност, за да ни даде становище и анализ за кои съдилища 

може да се направи и за кои не. Искам да кажа, че не е вземано и такова 

решение на Комисията по натовареност да се прави анализ за минали 

процедури, а беше взето решение (това може да се чуе от аудио записа) 

да се направи анализ за в бъдеще как да се процедира и къде трябва да 

се направят тези процедури. В резултат на решението на Комисията по 

натовареност, Комисията по предложенията и атестирането внесе 

предложенията за тези процедури, за които нямаше и спор. Ние 

можехме никъде да не ги изпращаме; то е ясно по статистика, че като се 

съкрати един щат, си остава под средната натовареност. Ние 

проведохме тези процедури. Мисля, че на два етапа беше - преди 

съдебната ваканция; част от тези процедури довършихме м.септември; 

миналото заседание за Районен съд-Сливница също. Но за друга част 

от процедурите, които са открити, пак казвам, в началото на годината и 

заявленията, молбите са постъпили тогава, а не по-късно, няма 

произнасяне. 

(Говорят помежду си) 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Това са стари доклади. 

МИЛКА ИТОВА: Ами да, стари са. Защо са качени? 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Като материал са качени. 

МИЛКА ИТОВА: Ако бяха качени като материал, трябваше и 

таблиците да са качени, решенията. 
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КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Според Правилата за работа на 

Съдийската колегия трябва решение на Комисията по атестирането и 

конкурсите предложението да е направено…Аз присъствах на това 

заседание, в което Вие устно заявихте. 

МИЛКА ИТОВА: Може ли да довърша? Имаше едно решение 

на Комисията по натовареност да се открият нови процедури по чл. 194 

във връзка с решаване на проблема на Софийския районен съд. 

КАМЕН ИВАНОВ: Да се обмисли необходимостта. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Има решение на Съдийската колегия. 

МИЛКА ИТОВА: Не, моля ви се, има решение на Съдийската 

колегия. 

КАМЕН ИВАНОВ: Да довършим тези, които спряхме. 

МИЛКА ИТОВА: Да. Има отделно решение да се довършат 

недовършените и да се открият нови процедури. Такова е решението на 

Съдийската колегия. И това пак е като извънредна мярка в момента с 

оглед ситуацията на Софийския районен съд. Нали така? (Говорят 

помежду си). То ще си противоречи с това решение. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Не, не. 

КАМЕН ИВАНОВ: Не. Те са отделни целеви решения. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Преди да дам думата на г-н Калпакчиев. 

Аргумент в полза на тезата на г-н Калпакчиев и аргумент в полза на 

тезата на г-жа Итова - мисля, че няма кой знае какви различия. Мисля, 

че не бива да стигаме до някакви противоречия. Това, което се предлага 

от съображенията на г-н Калпакчиев, следва, че е необходимо да има 

предвидимост за процедурите по чл. 194, така че колегите да знаят кога 

се извършва това - еднократно за текущата година, в какъв период за 

преместване, т.е. този аргумент е основателен. 

От друга страна пък изложеното от г-жа Итова беше свързано 

с наше предходно решение, което касае решаването на проблемите на 
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Софийския районен съд и те засегнаха процедурата по чл. 194. Моля ви 

натам да се насочим, за да може…(прекъснато). 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Именно в това решение беше 

изрично дефинирано, че е по изключение. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Точка 1 от проекта за решение казва 

принципно как ще се действа по процедурите по чл. 194. Да има едно 

изречение - трето може би, или да бъде като т. 2, че по изключение, в 

случай на обоснована необходимост могат да се провеждат процедури 

за отделни органи на съдебната власт по чл. 194 при спазване (намесва 

се К.Иванов: при спазване на общите правила), при спазване на общите 

правила. И точка. 

МИЛКА ИТОВА: Едно допълнение към т. 1 може ли? 

ЛОЗАН ПАНОВ: Заповядайте! 

МИЛКА ИТОВА: Ето, нямаме спор за това. Предлагам да 

отпадне „м. май". Ясно е, че идеята е да се правят процедури преди 

конкурсите. Защо казвам да отпадне „м. май"? Защото, ако ние в случая 

вземем решение за приложение на чл. 193, ал. 6 и назначим колегите по 

конкурсите за окръжните, апелативните и върховните, ще се освободят 

местата в районните съдилища и ще бъдем принудени януари или 

февруари, март да обявим конкурси за районните съдилища. Да не 

фиксираме месец. 

ЛОЗАН ПАНОВ: По реда на изказванията, г-жа Галя 

Георгиева. След това г-н Иванов, г-жа Найденова. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Колеги, аз мисля, че да фиксираме само 

един път годишно да се провежда такава процедура е малко. Мисля, че 

трябва поне два пъти в годината, защото чл. 194 е една възможност да 

оптимизираме щатовете и гъвкаво да прилагаме кадровата политика. 

Затова само един път в годината ми се струва недостатъчно и няма да 

се дооцени нуждата на някои органи от съдебната власт. Сега като 
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кажем, че трябва в случай на „необоснована необходимост", пак ще 

изпаднем в положение да ни обвинят, че нямаме ясни критерии по чл. 

194. Затова нека да приемем, че два пъти в годината ще обявим такава 

процедура и колегите да знаят, че два пъти в годината има такава 

процедура. Мисля, че това няма да попречи на конкурсите. Иначе пак ще 

прибягваме до командировки и т.н. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Нека да разберем каква ни е концепцията и 

визията по тази точка. Ако ще е да има прозрачни процедури, които се 

провеждат по чл. 194 и да има предвидимост, то тогава с премахването 

на „м. май", слагането на „два пъти в годината" и най-сетне и точка 

трета, всъщност принципът и концепцията по точката, която 

разглеждаме в момента, тотално рухва. Нека да продължим дебата в 

тази посока. 

Г-н Иванов. 

КАМЕН ИВАНОВ: Ще се опитам да бъда наистина повече от 

ясен. Процедурата по чл. 194 е институт, който се полага по изключение. 

Правилото за преместване от един орган на съдебната власт в друг, е 

конкурса. 193, ал. 6 ни дава листа след класираните от конкурс, които да 

заемат в рамките на 10 месеца  незаетите места. 194 точно затова 

трябва да се прилага - веднъж, след изслушване на анализите от всички 

районни, окръжни и апелативни, и анализът на ВКС, съответно анализът 

на ВАС, по отношение прилагането на 194, ал. 1 за съдии от 

административни съдилища, защото ще получим пълна, обективна 

информация за това, къде да съкращаваме щатове и къде да откриваме 

щатове в отклонение от принципа на конкурсното начало, заложен 

изключително ясно и категорично в ЗСВ. Това, което предлагаме, е да 

рамкираме онази не само публичност, а и прозрачност при провеждане 

на тази процедура, за да я направи тя достъпна, не само до кандидата 

заявил искането за преместване по 194, а за да обхване тя органите на 
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съдебната власт, защото тя се прави не за конкретен кандидат, не за 

конкретен молител, а за конкретен орган на съдебната власт. И тогава, 

при условията на конкуренция точно към този период, само веднъж 

преди провеждане на конкурсите може, при необходимост, да се 

приложи 194, ал. 1. Разбира се, ал. 2 създава много по-гъвкава 

процедура, тя и в практиката не поражда проблем. Прилагали сме я, там 

съвсем последователно и обосновано взимаме решенията си. Но точно 

затова, за да въведем не само публичност на процедурите по 194, ами и 

действителна прозрачност, която да обхваща, подчертавам за втори 

път, не конкретни заявители да се възползват от института на 194, а 

задълбочено обсъждане на органи на съдебна власт, които да бъдат 

регулирани ... 

ЛОЗАН ПАНОВ: Нуждите на съда. 

КАМЕН ИВАНОВ: .... през този институт. Благодаря. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Карагьозова. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Аз имам само процедурно 

предложение. Ще ви помоля да подложим на отделно гласуване 

включването към т. 1 на изр. 2 или 3, за включване по изключение, 

възможност за провеждане на процедура. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Итова, предвид на това, което казахте, 

за необходимостта в началото на годината, ако редакцията е „преди м. 

май", дали това по някакъв начин няма да съвмести позициите? 

МИЛКА ИТОВА: Идеята ми е, че на конкурсите може да 

възникне необходимостта от обявяването в различен месец от годината. 

А така фиксиран месеца, възможно е юни и юли да няма свободни 

места. Това ми е идеята. А иначе, по принцип, да има веднъж в 

годината, по изключение, съм съгласна. Предлагам да отпадне 

фиксиране на месеца, защото аз ви казвам, че ние ще бъдем изправени 

в най-скоро време пред необходимостта спешно да обявим конкурсите 
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за районните съдилища. Визирайки този текст и приемайки го, това 

означава, че ние трябва да обявим автоматично конкурсите след месец 

май 2017 г. Моето предложение, с редакцията, която направи г-н 

Калпакчиев, моята редакция предлагам така да звучи, предложени като 

решения на комисията, заедно с мотивите към тези текстове. Не е лошо 

тези мотиви, те са извършвани от КПА, но по-скоро аз го виждам като 

предложение, да бъде вписано в правилата и промяна на правилата по 

194, защото имаме такива правила, но предлагам да не се приеме 

доклада и допълнението към анализа, които са по-надолу, тъй като, на 

първо място, този анализ е направен, но не са качени таблиците, 

молбите, предложенията, становищата на административните 

ръководители, решенията на КПА и просто няма смисъл от това, тъй 

като ... 

МАРИЯ КУЗМАНОВА: Ама, те не се приемат. 

МИЛКА ИТОВА: Добре, аз.../обсъждат/ Но тези анализи и 

допълнения, просто предлагам дори за сведение да не се приемат, 

защото в тях има доста неща, които не са коректни към настоящия 

момент. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. Г-жо Итова, разбирам, че Вие 

сте за еднократното провеждане на процедурата по 194 за текущата 

година, но да не е фиксиран месеца, тъй като може да бъде и в 

началото на годината, може да бъде и след средата на годината. Т.е. да 

няма конкретен месец. 

МИЛКА ИТОВА: Да, и това, което Калпакчиев предложи „по 

изключение". 

ЛОЗАН ПАНОВ: И точката, при която Карагьозова каза 

предложението да се гласува отделно. Нали така? Точката е със 

следния текст, опитвам се да го формулирам: „По изключение, 

процедурата по чл. 194 може да се проведе при обоснована 
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необходимост, нееднократно,  при спазване на общите  правила." Това е 

текста, който ще подложим на гласуване. 

Г-жо Найденова, заповядайте. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, за да не 

остава неяснота, Комисията по натовареност не предлага приемането 

на никакви анализи с днешния проект за решение. И толкова по 

анализите. Предложението по т. 1 - еднократното провеждане да е 

обвързано с.../спира и изчаква размяната на реплики между Ю. 

Ковачева и Д. Узунов/ Аз разбирам, че г-н Узунов, тук вече ще го кажа, 

има лично отношение, но ще го помоля да си го въздържа в главата си! 

Ако има нещо по същество, да го каже. Та, предложението да е 

еднократно, е именно да е след приемане на годишния анализ на 

натовареността на съдилищата. Ако толкова смущава през м. май, може 

да мислим варианта да бъде „еднократно през годината, след приемане 

на Годишния анализ". И това е по проекта по т. 1, защото именно 

Годишният анализ ще ни даде базата върху която ще можем да 

размишляваме имаме ли необходимост в някои от съдилищата да 

намалим щата, зает говорим, защото по 194 говорим за заети щатове, и 

има ли възможност този зает щат, който приемаме, че трябва да бъде 

намалена числеността в един съд, да бъде пренасочен към друг съд. 

Т.е. търсим баланса между по-ниско натоварен и по-високо натоварен, 

така че съдиите, които работят в по-ниско натоварен съд, ако има такива 

желаещи, разбира се, да бъдат пренасочени към по-високо натоварен 

съд. Затова отправната точка е годишния анализ и предложението може 

да бъде „еднократно през годината, след приемане...", за да не се 

фиксира кой е месеца, но чисто физически това се случва през пролетта 

на всяка календарна година, на базата на данните от приключване на 

предишната. 
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По отношение на изключението, няма да преповтарям 

предложението на г-жа Карагьозова да се гласува отделно. Всяко 

изключение от едно правило, би могло да бъде обосновавано 

инцидентно, а по отношение обвързването на провеждане на конкурсите 

с провеждане на процедурите по 194, вече беше обяснено. Разбирам 

притесненията, които г-жа Итова сподели, те са притеснения на всички, 

че поне в началото на следващата календарна година този принцип 

трудно би бил спазен. Но, тук говорим за едно принципно идеално 

положени. Всяко изключение от това положение, разбира се, ще трябва 

да се обосновава допълнително.  

МИЛКА ИТОВА: Ами, тогава да отпадне т. 2 за конкурсите, 

защото ние така се задължаваме задължително да правим конкурси. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Колев. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Колеги, приемам, че процедурата по 194,  по 

изключение, би следвало във всеки един случай at hoc да се преценява 

дали е необходимо или не. И тогава не е необходима каквато и да било 

друга регулация. Това се прокрадва във всички изказвания, че тя би 

следвало да се ... по изключение. Ако е така, защо е необходима една 

цялостна регулация на тази дейност? За мен тя е абсолютно излишна и 

не намирам смисъл в това. Затова няма да подкрепя такова 

предложение - за регулация по 194. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Тук въпросът е, да не е at hoc за конкретна 

личност. Въпросът е да се съберат принципите, които засягат всички, да 

се засегнат нуждите на съдебните институции. 

Г-н Иванов, заповядайте. 

КАМЕН ИВАНОВ: Това исках да кажа. 

ЛОЗАН ПАНОВ: По процедурата за гласуване, предлагам 

следното. Предложението, ако нямате нищо против, да отпадне в т 1 

„през м. май". Т.е. да бъде следния текст по т. 1: „Процедурата по чл. 
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194 от ЗСВ се провежда еднократно за текущата година, след приемане 

на Годишния анализ за натовареността на съдилищата и прецизиране 

на възможностите за преместване в равен по степен орган на съдебната 

власт и по възможност, в същия апелативен район. Процедурите по чл. 

194 следва да се провеждат по единни критерии за цялата страна." 

След което, т. 2. Точка трета е с текст, който сега ще подложа на 

гласуване отделно. Той е със следното съдържание: „По изключение, 

процедурата по чл. 194 от ЗСВ може да се провежда при обоснована 

необходимост, при спазване на общите правила." 

МИЛКА ИТОВА: И само едно допълнение имам, с което 

мисля, че ще решим проблема, който възникна, сега ми хрумна, защото 

като четем текста на т. 2, излиза, че ние едва ли не сме длъжни да 

обявим процедура по 194 и след това да проведем конкурс. Ние можем 

да не вземем решение за обявяване на процедури по 194 и да си 

обявим конкурси. Затова, аз предлагам следната редакция на т. 2: 

„Конкурсите за свободните длъжности за съответните нива да се 

обявяват след провеждането на процедурата по чл. 194 от ЗСВ, при 

положение, че е взето такова решение за откриване на такава 

процедура." Ясно е, нали? 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря на г-жа Итова. 

Подлагам на гласуване т. 1, с текста... 

Г-н Калпакчиев? 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Исках да кажа чл. 194, ал. 1, навсякъде 

в текста. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Навсякъде в текста в т. 1, 2 и 3 - „194, ал. 1 

ЗСВ". В такъв смисъл са и мотивите по-долу, нали така?  

Значи, подлагам на гласуване т. 1 с чл. 194, ал. 1 ЗСВ; 

отпадането през м. май в текста. В т. 2, с корекцията, която беше 
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направена от г-жа Итова, текста е същия - при взето решение от 

Съдийската колегия, нали така?  

МИЛКА ИТОВА: И точка трета. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Итова, предложението беше да се 

гласува отделно т. 3./обсъждат/ 

Колеги, т. 1 с редакциите, които посочихме - отпадането на м. 

май и добавянето в двете изречения чл. 194, ал. 1 ЗСВ, както в първо 

изречение, така и във второ изречение. Режим на гласуване. Благодаря 

ви. 112 гласа „за", 2 гласа „против. 

Гласуваме т. 2 с текста, който е пред нас, като след чл. 194, 

ал. 1 ЗСВ се добавя „при взето решение от Съдийската колегия". Режим 

на гласуване по т. 2. 13 гласа „за". 

Сега подлагам на гласуване т.  3, със следното съдържание: 

„По изключение, процедурите по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, могат да 

се проведат при обоснована необходимост, при спазване на общите 

правила." Който е „за" такъв текст, моля да гласува. 9 гласа „за", 4 гласа 

„против". Приема се и т. 3 със съдържанието, което гласувахме.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

41. ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение 

относно приложението на чл. 194, ал.1 от ЗСВ. 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

41.1. Процедурите по реда на чл. 194, ал 1 ЗСВ да се 

провеждат еднократно за текущата година, след приемане на годишния 

Анализ за натовареността на съдилищата и прецизиране на 

възможностите за преместване в равен по степен орган на съдебната 

власт и по възможност в същия апелативен район. Процедурите по чл. 
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194, ал.1 ЗСВ следва да се провеждат по единни критерии за цялата 

страна.  

41.2. Конкурсите за свободните длъжности за съответните 

нива да се обявяват след провеждането на процедурите по чл. 194, ал. 

1 ЗСВ, при условие, че Съдийската колегия е взела решение за 

провеждане на такава процедура. 

41.3. По изключение, при обоснована необходимост, 

процедурата по чл. 194, ал.1 ЗСВ може да се провежда при спазване на 

общите правила. 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 42. Кой ще я докладва.  

Г-н Калпакчиев, заповядайте. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Точка 42, е логично продължение на т. 

40. Предполагам, че няма да предизвика дискусии и спорове, тъй като 

касае приемане на новите, актуализирани статистически отчетни форми 

за дейността на съдилищата, допълнени с Приложение 2, за първа 

инстанция и наказателните, граждански и търговски дела. Това е с цел 

съгласие с актуализацията на статистическите кодове, на 

номенклатурата на статистическите кодове, сме актуализирали 

статистическите отчетни форми, които да ги приемем, в първа точка.  А 

във втора точка, с оглед все пак, че се касае за актуализирани и нови 

форми, сме удължили срока и указваме на председателите на 

съдилищата срока за попълване до края на м. февруари 2017 г. И в 

трета точка, предлагаме да се публикуват актуализираните форми на 

сайта на ВСС. Това е. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, изказвания, становища? Режим на 

гласуване по т. 42. Благодаря ви. 13 гласа „за". 
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/След проведеното явно гласуване/ 

42. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на 

Актуализирани статистически форми за отчет дейността на районните, 

окръжните и военните съдилища /Приложение 2 - граждански дела - І-ва 

инстанция и наказателни дела-І-ва инстанция/, военни съдилища и 

Специализиран наказателен съд /Приложение 2 - наказателни дела/ 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

42.1. ПРИЕМА актуализираните статистически отчетни 

форми за дейността на съдилищата, допълнени с Приложение 2 за І 

инстанция по наказателните, гражданските и търговски дела. 

42.2. УКАЗВА на председателите на административните, 

апелативните, специализираните, военните, окръжните и районните 

съдилища да предприемат необходимото с оглед представяне на 

статистическите отчети за дейността на съответния съд за 2016 г. в срок 

до 28 февруари 2017 г. 

42.3. Пълният пакет на статистическите отчетни форми да 

бъде публикуван в подраздел "Статистически форми за отчет" в раздел 

"Съдебна статистика, регистри" на интернет страницата на ВСС. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 43.  

Г-жо Найденова, заповядайте. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, на вашето внимание е допълнение към 

анализа за натовареността на съдилищата в пограничните райони, по 

отношение новообразуваните дела, свързани с незаконно превеждане 

на лица през граница, текстовете по чл. 279 до 281 от НК и свързаните с 

тези престъпни състави частни наказателни дела. Спомняте си през м. 

юли Съдийската колегия разгледа първият такъв анализ за районните 
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съдилища по Южната и по Западната граница и по-специално тези 

съдилища, в които се отчиташе най-висок брой постъпления от този вид 

наказателни общ характер и частни наказателни дела. В резултат на 

този анализ Съдийската колегия взе мерки, други предложи на Пленума 

и Пленумът ги одобри, а именно, разкриване на два, условно наречени 

„временни съдийски щата" - единият в РС-Царево, другият в РС-Средец. 

Към онзи момент се отчиташе най-голямо постъпление от този вид 

наказателни производства в тези две съдилища, както и други 

съпътстващи мерки, касаещи специално РС-Царево, за облекчаване 

натоварването на този съд. Събрахме допълнителна информация за 

това, какъв е броят на новообразуваните дела до м. септември в 

пограничните районни съдилища. Пропуснах да кажа, че предмет на 

първоначалният анализ беше натовареността на административните 

съдилища, в които има разположени центрове за настаняване на 

бежанци и съдилища, които разглеждат далата по Закона за убежището 

и бежанците. Данните към м. септември показват, че РС-Царево 

продължава да бъде този районен съд по границата на Република 

България, в който продължават да постъпват най-голям брой 

наказателен общ характер и частни наказателни дела, свързани най-

общо с незаконното преминаване и превеждане през границата. На 

базата на тези данни, предлагаме Съдийската колегия да приеме, че 

взетите мерки по отношение на РС-Царево следва да бъдат запазени. 

По отношение на останалите районни съдилища, които 

разгледахме с анализа през м. юли, се забелязва следното. Към м. юли, 

на база данните до м. юли, непълен, без последната седмица, се отчита, 

че след РС-Царево, следващия районен съд по брой постъпления на 

тези дела е РС-Средец. Данните обаче от м. юни, до м. септември 

показват, че след м. юни в РС-Средец няма образувани НОХД свързани 

с незаконно преминаване през границата. Има единични такива с 
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другите престъпни състави 280, 281, и респективно образувани частни 

наказателен характер дела. Така че може да се каже, че по отношение 

на РС-Средец, това, което се наблюдаваше м. юни не се запазва като 

тенденция. Тоест еднократното натоварване е било през м. юни и тази 

тенденция не се забелязва в следващите месеци. До м. септември 

можем да кажем, че наблюдаваме и един спад в този вид НОХД. Това, 

което се забелязва от анализа, е, че следващите районни съдилища със 

следващите брой престъпления от този вид наказателни дела, това са 

РС-Свиленград, който излиза на второ място след РС-Царево и РС-

Сливница. Говорим само за тези специфични наказателни дела. Но по 

отношение натовареността на РС-Свиленград и РС-Сливница, виждат 

се данните в таблицата, те частично са цитирани и в анализа, тези 

наказателни дела не превишават повече от половината наказателни 

дела разглеждани в тези съдилища, а и данните за натовареността на 

районните съдилища за първото полугодие, нарежда РС-Царево в 

челната тройка, докато РС-Свиленград и РС-Сливница са доста назад в 

натовареността на районните съдилища, така че на този етап смятаме, 

че по отношение на тези две районни съдилища - Свиленград и 

Сливница, и предлагаме на колегията, че не се налага да се вземат 

някакви допълнителни мерки за укрепване кадрово или по друг начин, 

дейността на тези два районни съда - Свиленград и Сливница. Разбира 

се, комисията ще продължи да следи натовареността с този тип дела и 

ако има някакво движение ще уведоми Съдийската колегия, респективно 

с предложение да се вземат мерки.  

По отношение на останалите районни съдилища, които бяха 

предмет на първоначалния анализ, с изключение на РС-Сливница. РС-

Сливница за първи път включихме в този анализ, той не беше предмет 

на предишния анализ, не се показват някакви значителни колебания или 

постъпления от този вид НОХД, респективно ЧХД, които да налагат 
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вземането на някакви мерки. Тук искам да обърна внимание и на 

положението с административните съдилища. Преди няколко заседания 

отложихме едно предложение на КСА, свързано с искане на 

председателя на Административен съд - Хасково, за увеличаване на  

числеността на съдебната администрация с една длъжност „съдебен 

секретар". Виждате данните за административните съдилища, те са в 

Приложение 3, мисля, по поредност. Показват, че при Административен 

съд - Хасково от м. юли постъплението на дела, както по Закона за 

убежища и бежанците, така и по Закона за чужденците в Република 

България бележат увеличение. По отношение Закона за убежища и 

бежанците, това увеличение е постъпателно и рязко спрямо периода от 

януари до м. юли, докато по отношение Закона за чужденците в 

Република България с най-голям пик през м. юли, в останалите месеци 

съотношението е наравно. Но можем да кажем, че Административен съд 

- Хасково, по отношение постъпление на този вид дела е на второ място 

след Административен съд - София-град, при обща численост на 

съдиите там, мисля че 7 съдии, г-н Колев, нали така... И на базата на 

събраните данни и анализа предлагаме Съдийската колегия да обмисли 

необходимостта от запазване на така наречената „временна бройка" за 

съдия в РС-Средец. Предложеният диспозитив е „закрива", но може би 

ще е по-добре да изискаме становище на председателя на РС-Средец, 

респективно на председателите на ОС и АС, в които той попада, на 

предложението за съкращаване на тази бройка, с оглед резкия спад на 

постъпленията от този вид дела. Смятам, че е необходимо да се изиска 

становище на административните ръководители дотолкова, доколкото 

РС-Средец по обща натовареност за районните съдилища за първото 

полугодие, е в първата петица. Ако видите в Приложение 1, което е под 

т. 43, там е таблицата за натовареността на районните съдилища за 

първото полугодие, РС-Средец по обща натовареност спрямо 
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натовареността на районните съдилища е на четвърто място, така че 

може би, би било прибързано днес да взимаме решение да съкратим 

този щат, а да поискаме становище от председателя на РС-Средец, 

респективно от председателите на ОС и АС. 

МИЛКА ИТОВА: Тоест си оттегляте това предложение в т. 2. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Не, просто това е предложение, което е 

резонно да го обмислим. Комисията предлага да се съкрати, но нека да 

помислим дали да не изискаме становище на... Г-жо Итова, ще имате 

думата за коментар, много Ви моля!  

И другото предложение на базата на увеличение 

постъпленията по този специфичен вид дела, свързани с незаконно 

преминаване на границата в Административен съд - Хасково, предлагам 

колегията да обмисли дали да не се уважи предложението на 

председателя на административния съд и да се увеличи съдебната 

администрация с една длъжност „съдебен секретар", такова каквото е и 

искането на председателя на Административен съд - Хасково. 

Това са предложенията. Всички приложения са на вашето 

внимание. Само едно допълнение искам да направя. След като изтече и 

този месец, последен от календарната година, Комисията по 

натовареност в началото на следващата година ще направи анализ и за 

цялата година, тъй като събраните данни до м. декември се постарахме 

да ги направим само с оглед искането на председателя на 

Административен съд - Хасково, за да видим към настоящия момент 

какво е постъплението от делата по Закона за убежище и бежанците и 

чужденците в България, с които е обосновано искането за увеличение 

на съдебната администрация. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Найденова. 

По реда на подадените заявления: г-жа Светла Петкова, г-жа 

Галя Георгиева, Г-жа Неделчева. 
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СВЕТЛА ПЕТКОВА: Във връзка с предложеното решение 

считам, че  следва да подложим на гласуване т. 1, за приемане 

допълнението на анализа. То е в продължение на дейността на тази 

комисия по натовареността и в продължение на решението от 

05.07.2016 г. Така също и т. 2 - запазва взетите мерки. Аз не виждам 

защо да съществува тази точка, но все пак за ... И т. 4 да стане т. 3 и до 

тук. Не знам защо указва само на председателите на АС-Бургас и на АС-

София? Защо не се включат и окръжните съдилища? Но така или иначе, 

това е точката, която е свързана с другите две точки. Що се касае обаче 

за т. 2, която касае увеличаване на щатната длъжност „съдебен 

секретар" и т. 3, се предлага на Пленума за съкращаване на длъжност 

„съдия", мисля че това предложение най-малко трябва да изхожда от 

съответната комисия, която се занимава, в случая по т. 2 е „Съдебна 

администрация", по т. 3 е КАК. Или ако не се направи това, поне да има 

едно съвместно заседание или съвместно предложение. Затова 

предлагам да отпаднат точките 2 и 3 от решението и да подложим на 

гласуване само т. 1, 2 и 4. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря, г-жо Петкова. Понеже т. 2 е 

посочена два пъти.../С. Найденова: Има техническа грешка!/ Вашето 

предложение е т. 3 и 4 на Пленума, процедурното Ви предложение е да 

не бъдат гласувани с тази точка. Да се гласуват само 1, 2 и последна. 

Заповядайте, г-жо Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Колеги, анализът, който комисията ни 

предлага, е само за м. септември. Обаче никой не знае какво е 

актуалното състояние в момента. Миналият ден, по повод на друга 

задача от друга комисия, посетих РС-Сливница. Там сме оставили 

двама съдии. РС-Сливница е на второ място по тази таблица. Там има 

само двама съдии и аз заварих председателя на съда да разглежда 
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делата на колежката, която предния ден беше преместена в РС-София. 

Само двама съдии! 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Къде е анализът на натовареността?! 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Точно това питам - къде е анализът на 

натовареността? /шум в залата/ Моля ви се, нека да се изслушваме. 

Какво правим сега? - Приемаме една минала натовареност, а не 

актуална, сегашна натовареност. Предлагам да върнем доклада на 

комисията, през м. януари да ни даде актуална информация за 

натовареността на тези погранични съдилища. /Реплики от К. 

Калпакчиев, говори твърде тихо, без микрофон/... Ама, не ни трябва за 

цялата година, дайте сега какво става, това е спешно. Ето, двама съдии 

в Сливница, където има толкова много дела за незаконно преминаване 

на границата. Може ли двама съдии да се справят с всичко това?! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Ето, преместихме в РС-София колежката 

и какво направихме - оголихме РС-Сливница. И сега, ако трябва да им 

изчислим натовареността.../Репликирана е от Ю. Ковачева, не се чува/ 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: /вече с високо изнесен глас/ Как се прави 

анализ на текущи данни?! Може ли да се прави анализ на период, който 

не е приключил?! /шум в залата/ 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги,  пак започнахте! Изчакайте малко, 

преди да продължим. Дали наистина е рационално връщането на 

комисията, още повече, че имаме взета мярка, която е по т. 4 - 

председателите на АС-Бургас и АС-София. Г-жо Георгиева, ако  това, 

което казвате няма никой съмнение, че това, което сте направили като 

проверка може би е вярно. Въпросът е в това, че така или иначе ние 

указваме на председателите на апелативните съдилища, включително и 

на АС-София. Това може да бъде направено януари месец. Дали 
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наистина е правило да го върнем сега на цялата комисия, като тя може 

да го направи януари месец? /шумът не стихва/ Моля ви, за да не стане 

така - един казва и друг реагира!  

Г-жа Итова поиска думата и след това г-жа Неделчева. 

МИЛКА ИТОВА: Аз поддържам това, което каза г-жа Светла 

Петкова, тези две точки да се изпратят до КАК и до КСА. Само имам 

един въпрос към г-жа Найденова, очевидно тя е готвила този анализ../С. 

Найденова: Не само./ Взета ли е предвид натовареността на РС-

Сливница, който е част от този доклад, във връзка с взетото решение на 

Съдийска колегия, на Пленума и по-миналата седмица на Съдийска 

колегия, с което се съкрати този щат на РС-Сливница? И дали е взето 

предвид становището на председателя на РС-Сливница и на 

председателя на ОС-София. /Говорят едновременно Камен Иванов, 

Юлия Ковачева и Галя Георгиева/ 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако продължавате да не използвате 

микрофона и да се изказвате, ще дам почивка! 

КАМЕН ИВАНОВ: /отривисто/ Защо на Коледа се поставят 

тези въпроси, а не май месец, когато процедурата е открита?! Защо?!! 

МИЛКА ИТОВА: Може ли почивка! 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: С викане няма да се решат 

проблемите. 

КАМЕН ИВАНОВ: А, няма да стане... 

ЛОЗАН ПАНОВ: Имате ли процедурно предложение? /Чуват 

се възгласи: Почивка!/ 

Колеги, почивка! 

 

/след почивката/ 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Уважаеми колеги, продължава заседанието 

на Съдийската колегия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме с 

разглеждането на т. 43. Изказвания? Г-жо Найденова, заповядайте. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-н Председател. 

Точка 43, бяхме в някакъв етап от разглеждането и 

обсъждането, е свързана с Допълнение към Анализа за натовареността 

на пограничните съдилища. Припомням само, че причината да бъде 

направен такъв анализ специално на съдилищата в пограничните 

райони беше фактът, че в края на месец юни от страна на главния 

прокурор беше сезиран Пленумът на Висшия съдебен съвет, за да 

вземе мерки относно натовареността и по-конкретно в съдилищата в 

Елхово, Царево, Средец и Малко Търново. При излизане на публичната 

информация, преди тя да достигне до знанието на членовете на Висшия 

съдебен съвет, Комисията по натовареност се зае да проследи как този 

специфичен вид дела, свързани с условно наречен „миграционен 

натиск" и в частност наказателните състави относно незаконно 

преминаване и превеждане през границата, влияят върху 

натовареността на тези четири съдилища, като, разбира се, комисията 

включи към тях и няколко други районни съдилища, не само по южната, 

но и по западната граница, без първоначалният анализ, представен на 

внимание на Съдийската колегия на 5 юли, да е обхващал всички 

районни съдилища в пограничните райони. Данните, които ви 

представяме днес, под формата на Допълнение към Анализа от месец 

юли, са за периода до месец септември, т.е. за времето от предишния 

анализ /юни до месец септември/, базирани на събраната статистическа 

информация, като представяме на вниманието на Съдийската колегия и 

данни за периода юни-септември не само за съдилищата, предмет на 

първоначалния анализ, но и за останалите съдилища, както по южната 

така и по западната граница, включително Районен съд-Сливница, на 
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който малко по-късно ще се спра, така и за всички останали районни 

съдилища по всички държавни граници на Република България - 

обърнете внимание, приложение 2. Но по отношение на всички останали 

районни съдилища, извън тези предмет на първоначалния доклад от 

месец юли, данните са само за периода месец юни-септември и те са 

просто за информация, за да се види къде е най-голямото постъпление 

от този специфичен вид наказателни производства. 

Спирам с общата част. Не обърнах внимание при 

първоначалното си изказване само на една констатация и в 

допълнителния анализ, която фигурираше и в първоначалния анализ, а 

тя е, че преимуществено новообразуваните дела са тези по престъпния 

състав на чл. 279, свързан с незаконно преминаване през границата, 

както и се запазва тенденцията за минимален брой образувани 

наказателни производства в Специализирания наказателен съд. Тоест, 

почти всички образувани и за периода юни-септември наказателни 

производства са по чл. 279 и чл. 281, но не и по текста, на който делата 

биха били подсъдни на Специализирания съд. Там за целия период от 

януари до месец септември новообразуваните производства от 

компетентност на този съд са само три.  

Припомням, че с решението от 5 юли 2016 г. Съдийската 

колегия възложи на председателите на Апелативен съд-Бургас и 

Апелативен съд-София да следят ежемесечно натовареността на 

районните съдилища в пограничните райони. В никакъв случай не сме 

ограничавали указанията към председателите на апелативните 

съдилища само към някои от районните съдилища, напротив указанието 

важеше за всички. Трябва да се подчертае, че до момента, поне до 

комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика" не е достигнало 

искане от нито един от двамата председатели на Апелативен съд-Бургас 

или Апелативен съд-София за предприемане на някакви мерки, 
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различни от вече предприетите от Съдийската колегия на заседанието 

на 5 юли. Същата мярка, която Съдийската колегия прие по отношение 

на председателите на двете апелативни съдилища, това са 

апелативните райони, в които се намират районните съдилища, които 

имат най-голям брой постъпления, затова са само тези два апелативни 

съда, я предлагаме, като повторение-мярка и в днешния проект за 

решение и тя в никакъв случай не е нова. 

Казвам го, за да направя препратката към спора, при който 

дадохме почивката по отношение Районен съд-Сливница. Същият 

попада в района на Апелативен съд-София. Районен съд-Сливница е 

включен за първи път в анализа на натовареността на пограничните 

съдилища, с оглед престъпленията свързани с незаконно преминаване и 

превеждане през границата и съвсем коректно подчертах при 

представяне на данните от този допълнителен анализ, че именно при 

Районен съд-Сливница се забелязва третото по постъпление 

новообразувани дела от този вид. Наблегнах и на факта, че данните за 

натовареността на районните съдилища се базират на данни към 

приключване на първото 6-месечие на годината, което е обективен 

статистически критерий за сравняване натовареността, в случая на 

районните съдилища.  

По отношение повдигнатите въпроси дали е съобразена 

натовареността на Районен съд-Сливница, отново подчертавам - 

данните са базирани, натовареност на съдилищата, всички райони към 

месец юни. Новопостъпилите дела, специфичните, свързани с 

незаконно преминаване и превеждане на граница, за първи път попадат 

в този анализ. Тенденцията, която комисията продължава да следва и 

налага с това допълнение е анализът да обхваща вече всички районни 

съдилища, а не само тези няколко районни съдилища, които бяха 

предмет на първоначалния анализ. 
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Оттук нататък, по отношение въпроса за това колко е 

щатната численост на съдиите в Районен съд-Сливница, как се е 

стигнало до ситуация в момента натовареността там да е повишена, 

мисля, че следва да отговори представител на Комисията по атестиране 

и конкурси, предишната Комисията по предложения и атестиране, по 

чието предложение беше направена и процедурата по преместване по 

реда на чл. 194 от Районен съд-Сливница към Софийски районен съд. 

На заседание на 26 юли 2016 г. по предложение на Комисията по 

предложения и атестиране тогава, точката е 5.3, беше предложено да се 

съкрати една длъжност в Районен съд-Сливница, считано от 1 октомври 

2016 г., респективно от същата дата да се открие една длъжност „съдия" 

в Софийски районен съд, с мотивите, че съгласно решение на 

Комисията по предложения и атестиране по протокол от 7 юли е налице 

възможност за откриване на такава процедура от всички районни 

съдилища към Софийски районен съд. Припомням, такова беше и 

общото съгласие, което беше постигнато на съвместно заседание на 

Комисията по натовареност и Комисията по предложения и атестиране, 

с оглед удовлетворяване и намаляване натовареността на съдиите в 

Софийски районен съд да се открие процедура по чл. 194, по 

изключение, за преместване към Софийски районен съд от останали 

районни съдилища с щатна численост над двама съдии. В рамките на 

тази процедура предложението беше в Районен съд-Сливница да се 

намали щатът с един и от шест да станат пет, с обосновката, че, чета 

мотивите, те са публикувани на сайта, те са част от решението от 

заседанието на 26 юли: „При щатна численост на Районен съд-

Сливница към месец юни от шестима магистрати, при съкращаване с 

една длъжност „съдия"..." - тоест при оставане на петима магистрати 

там - „...броят дела за разглеждане ще бъде 37.63 при средна за 

страната 41.18 и по брой свършени 32.20 при средна за страната 35.33. 
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Тоест, след редуциране на магистратския състав натовареността на 

органа остава под средната за страната, което позволява оптимизиране 

щатната численост на този орган на съдебната власт чрез института на 

чл. 194 от Закона за съдебната власт.". Това е цитат от мотивите към 

решение на Съдийската колегия от заседанието на 26 юли 2016 г. 

Предложението беше одобрено и от пленума и преди няколко заседание 

и преназначихме, мисля, и съдията в изпълнение завършване на тази 

процедура по реда на чл. 194.  

Искам да помоля всички членове на Съдийската колегия, 

когато се представят анализи на базата, на които се взимат решения, 

управленски решения, да се отнасяме към анализите именно като 

основа за взимане на едно правилно решение. Ако на някой в хода на 

времето или в хода на работата му е станал известен факт, че някъде 

натовареността в някой съдебен орган е прекалено голяма, поради едно 

или друго решение, има този ангажимент да постави въпроса на 

обсъждане на Съдийската колегия, както в конкретния случай се постави 

въпроса за Районен съд-Сливница, ангажимент за вземане мерки при 

прекомерно натоварване на съдиите в този съд да има и председателя 

на Апелативен съд-София, съгласно решението на Съдийската колегия 

за следене натовареността на районните съдилища в пограничните 

райони. Но, предлагам да подходим разумно, рационално, с мисъл за 

нашите колеги. Допълнението към анализа не виждам причина да бъде 

връщано на Комисията по натовареност. Той е анализ на базата на 

данни. Ако има други данни, които налагат допълнение или изменение 

на проекта за решение, сега е моментът да го направим. 

Аз ще приема предложението, което част от колегите, мисля 

че и г-жа Петкова беше една от тях, проектът за решение на Комисията 

за натовареност, свързан със закриване на едната съдийска длъжност в 

Районен съд-Средец, респективно предложението за увеличение на 
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администрацията в Административен съд-Хасково, да бъде пренасочено 

респективно към Комисията по атестиране и конкурси и комисия 

„Съдебна администрация". Но припомням само, че неведнъж 

Съдийската колегия, а и самият пленум е вземал решение, независимо 

от това дали ресорната, съобразно правилника или закона, комисия 

внася предложението. Нека това да не се приема като някаква ревност. 

Това е просто едно предложение на базата анализа на данните. Не е 

казано, че днес ще вземем решението за съкращаване на съдийска 

длъжност в Районен съд-Средец, нито е казано, че днес ще вземем 

решението за увеличаване съдебната администрация в 

Административен съд-Хасково. Предлагаме такъв проект за решение и 

обсъждане на базата на обективните данни за това какво е 

постъплението от нови дела в тези съдилища, в които те са най-много 

на брой.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. Колеги? Първо г-жа 

Неделчева, след това г-жа Карагьозова. Заповядайте. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Аз благодаря. Ще бъда съвсем 

кратка. Това беше и моето предложение, свързано с предложението на 

колегата Петкова, за да спазваме правилата, които е изработила 

Съдийската колегия, за работа. Нека решението по т. 2 за увеличаване 

щата със съдебен служител в съответния съд бъде насочено, на 

основание чл. 21 от Правилата за работа на Съдийската колегия към 

комисия „Съдебна администрация", а в частта за съкращаване на щата в 

Районен съд-Средец да бъде изпратено, на основание чл. 22, т. 6 от 

Правилата за работа на Съдийската колегия, на Комисията по 

атестиране и конкурси.  

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Това предложих и аз. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Карагьозова.  
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ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Аз няма да се противопоставя тези 

две предложения да минат и през съответната ресорна комисия, 

специално в комисия „Съдебна администрация" за служителя. Не 

виждам какво повече ресорната комисия ще добави, при положение, че 

данните са обективни и в Административен съд-Хасково има страхотно 

нарастване на делата. Отдавна е направено предложението за съдебен 

секретар. Но нека да мине и през тази комисия, въпреки че независимо 

коя от комисиите предлага подобно увеличение, в края на краищата в 

правомощията на Съдийската колегия е да го реши. Дали единият 

помощен орган ще внесе подобно предложение или другият помощен 

орган, каквито са двете комисии, за мен е без значение, но нека да мине 

и през комисия „Съдебна администрация". 

Иначе съм съгласна с останалите предложения. Ние на 

заседание на Комисията по натовареност сме го обсъждали. Само искам 

да обърна внимание на колегите на едно обстоятелство, което е малко 

встрани може би от сегашния дебат, но все пак е важно. Колеги, ако 

погледнете приложенията, в които са направени точни разбивки на 

водените дела по съответните текстове - по чл. 279, чл. 280 и чл. 281 от 

Наказателния кодекс, прави впечатление огромният дисбаланс. Изобщо 

значително по-малко са случаите, в които са образувани производства 

по чл. 280 и чл. 281 от Наказателния кодекс. За всички съдилища, за 

целия този огромен период от време, образуваните дела са около 150. 

Съвсем наскоро излезе информация в медиите, че в Република Сърбия 

за трафик и то същинският трафик против трафикантите са образувани 

повече от 200 дела, при положение, че България, като първа страна, 

сблъскваща се с трафика на хора, би следвало да е тази, която е с 

преобладаващ брой дела образувани, до границата в Сърбия да стигат 

отделни случаи, отделни бройки, да го кажем, на подобни случаи. Точно 
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обратното се оказа. Че в България, която е първата и то европейска 

граница, делата за трафика против трафикантите са много по-малко.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Колев, заповядайте. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: По отношение на бройката, касаеща 

Административен съд-Хасково, резонно е, разбира се, да мине през 

комисия „Съдебна администрация", но само при положение, че има 

ангажимента да бъде внесено за разглеждане на първото заседание 

следващата година, тъй като в противен случай липсват ли конкретни 

срокове ще доведе до необосновано забавяне.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Калпакчиев, заповядайте. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Аз също смятам, че бихме могли, при 

положение, че наистина е без значение кой ще сезира решаващия орган 

- Съдийската колегия, коя от помощните комисии. Членовете на комисия 

„Съдебна администрация" са членове и на Съдийската колегия и не 

виждам пречка, ако нещо ново не е необходимо да бъде извършено или 

добавено, сега да гласуваме предложението за увеличаване съдебната 

администрация на Административен съд-Хасково. 

По отношение на длъжността за Районен съд-Средец 

наистина, с оглед необходимостта да бъдат запитани председателите 

на съдилищата, да се изпрати на Комисията по атестиране и конкурси. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Колев. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Да, защо, все пак, давам това становище. Аз 

лично мисля, че в Административен съд-Хасково трябва да се увеличи с 

повече от една бройка, тъй като необходимостта, както се каза, да се 

провеждат съдебни заседания, ако се наложи да се отиде до 

центровете, се налага повече от една бройка, затова бих искал да чуя и 

становището на комисия „Съдебна администрация" за повече от една 

бройка, а не една. 

ГЛАСОВЕ: Искането на председателя е само за една.  



94 
 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Комисия „Съдебна администрация" 

беше внесла предложение да не се уважи искането. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Отложихме решението за изготвяне 

на този доклад и беше редно да си спазим решението. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: За съвместно разглеждане отложихме. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Ами дори и за съвместно 

разглеждане. Добре, няма проблеми. Какъв е проблемът? 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Ами отлагането бави решаването на 

проблема. /шум в залата/ 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, разглеждаме т. 43. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Проблемът дори не е с актуални 

данни, ако говорим дори за... Според гледната точка е различно. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, ще гласуваме точка по точка, тъй 

като има различни виждания по всяка една от тях. 

Точка 1 - Приема Допълнение на Анализа на натовареността 

на пограничните райони, приет от Съдийската колегия  на Висшия 

съдебен съвет с решение по Протокол № 11/05.07.2016 г., т. 25. 

Втора точка също не е спорна, както и четвърта, която 

всъщност е пета, предвид сгрешената номерация. Ако по тези точки 

няма спор, режим на гласуване. Точка 1, 2 и последната - пета. 

Резултат? Дванадесет гласа „за", един глас „против". Приемат се тези 

точки. 

Продължаваме с точка трета от същото решение, която е 

свързана с увеличаване щатната численост на съдебните служители на 

Административен съд-Хасково с една щатна длъжност „съдебен 

секретар". Предложението е тя да бъде отправена към комисия 

„Съдебна администрация". 

Г-жо Найденова, да уточним. Да предложа ли първо 

варианта, който е предложила комисията или има съгласие т. 3 да бъде 
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отправена към комисия „Съдебна администрация"? Или да подложа на 

гласуване първо предложението на комисията? Добре. Колеги, имаме 

така или иначе предложение на комисията. Под номер две, макар че 

фактически това е номер три, е точката - увеличаване щатната 

численост на съдебните служители на Административен съд-Хасково с 1 

/една/ щатна длъжност „съдебен секретар". Предложението е на 

комисията. Подлагам го на гласуване. Ако резултатът е негативен, 

тогава ще подложа и другото предложение. 

Заповядайте, г-жо Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Преди гласуването, тъй като в проекта 

за решение няма и начална дата откога да стане това увеличение, тъй 

като в момента сме някъде във втората половина на месеца и края на 

финансовата година, нека да се счита, че това е считано от 1 януари 

2017 г., ако бъде подкрепено предложението в този вариант и ако няма 

други предложения. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Друго предложение е да се изпрати 

на компетентната комисия, която е комисия „Съдебна администрация".  

Гласуваме предложението, както е внесено от вносителите 

по т. 43.3. Режим на гласуване. /С. Найденова: С допълнението да е 

считано от 1 януари 2017 г./ 

Шест гласа „за", седем гласа „против". Не се приема това 

предложение. 

Подлагам на гласуване второто предложение по т. 3 

свързано с увеличаване щатната численост на съдебните служители на 

Административен съд-Хасково с 1 /една/ щатна длъжност „съдебен 

секретар" да бъде отправено към комисия „Съдебна администрация". 

Режим на гласуване. 

Гласуваме сега предложението за увеличаване щатната 

численост на съдебните служители на Административен съд-Хасково с 1 
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/една/ щатна длъжност „съдебен секретар" да бъде насочено към 

комисия „Съдебна администрация". 

Тринадесет гласа „за", нула гласа „против". 

Продължаваме със следващата точка. Тя е свързана с 

предложението на комисията да се предложи на Пленума на Висшия 

съдебен съвет да съкрати щатната численост на Районен съд-Средец с 

1 /една/ щатна длъжност за „съдия".  

Г-жо Найденова, заповядайте. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-н Председател. Тъй като 

членовете на комисията, която предложи това решение са тук и среща 

одобрение предложението проектът за решение да не е - Предлага на 

Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати, а да бъде - Предлага на 

Комисията по атестиране и конкурси да проведе съгласувателна 

процедура, с оглед предложение за съкращаване щатната численост на 

Районен съд-Средец с една щатна длъжност „съдия", разкрита с 

решение на Съдийската колегия от 5 юли 2016 г. Предложението е да се 

измени проектът за решение, като се подложи на гласуване само 

предложението - Възлага на Комисията по атестиране и конкурси към 

Съдийската колегия  да проведе съгласувателна процедура, с оглед 

предложение за съкращаване на една щатна численост за съдия в 

Районен съд-Средец, разкрита с решение на Съдийската колегия от 

заседание на 5 юли 2016 г.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Това е Вашето предложение за диспозитив 

на решението? Да бъде в такъв смисъл? 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Ами то е и от членовете на комисията, 

съгласувахме го, предлагаме замяна на предложения диспозитив с този. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Неделчева, заповядайте. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Моето предложение, колеги, аз го 

поддържам е, по тази точка, явяваща се в случая четвърта, 
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диспозитивът да бъде - На основание чл. 22, т. 6 от Правилата за 

работа на Съдийската колегия, изпраща на Комисия по атестиране и 

конкурси, по компетентност.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, имаме две предложения. Първото е 

на г-жа Найденова. Второто е на г-жа Неделчева. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Те смислово са едни и същи. Да бъде 

предложението на г-жа Неделчева, смисълът е един и същи.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Оттегляте Вашето предложение? 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Да. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жа Найденова приема, че смисълът е един 

и същи, и предлага предложението, което беше направено преди малко 

от г-жа Каролина Неделчева. 

Режим на гласуване за предложението на г-жа Неделчева. 

Тринадесет гласа „за". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

43. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на 

Допълнение на Анализа на натовареността на пограничните райони, 

приет от СК на ВСС с решение по протокол № 11/05.07.2016 г., т. 25. 

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

43.1. ПРИЕМА Допълнение на Анализа на натовареността на 

пограничните райони , приет от СК на ВСС с решение по протокол № 

11/05.07.2016 г., т. 25. 

43.2. ЗАПАЗВА взетите мерки с Решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет  по протокол № 11/05.07.2016 г., т. 

25.5. по отношение на РС-Царево. 

 43.3. Насочва и изпраща предложението за увеличаване 

щатната численост на съдебните служители на Административен съд-
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Хасково с 1 /една/ щатна длъжност „съдебен секретар" за разглеждане в 

комисия „Съдебна администрация". 

 43.4 На основание чл. 22, т. 6 от Правилата за работа на 

Съдийската колегия изпраща предложението за съкращаване щатната 

численост на Районен съд-Средец с 1 /една/ щатна длъжност за „съдия" 

на Комисията по атестиране и конкурси, по компетентност. 

43.5. УКАЗВА на председателите на АС-Бургас и АС-София 

да следят ежеседмично натовареността на районните съдилища в 

граничните райони, и да предприемат незабавно мерки в кръга на 

тяхната компетентност, както и да сезират съдийската колегия за 

предприемане на други съпътстващи мерки, свързани с рязко 

повишаване на натовареността на районните съдилища. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 44. Кой ще докладва т. 

44? Г-н Калпакчиев, заповядайте. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Колеги, т. 44 е Анализ на 

натовареността на командироването на съдиите по данните в регистъра 

за командироване към месец август 2016 г. Изготвили сме анализ, който 

предлагаме да се приеме от Съдийската колегия. 

Препоръчваме, също, в т. 2 от нашия проект за решение, 

препоръчваме на Комисията по атестиране и конкурси при извършване 

на планирането по чл. 177 от ЗСВ да има предвид нуждите на районните 

съдилища в съответния съдебен район на окръжния съд; при обявяване 

на конкурсите за районни съдии, както и да се вземат предвид 

изтичащите мандати на младшите съдии в съответния район на 

окръжния съд. В закона е казано, че се планира само, ние тук 

доуточняваме, с това решение с препоръчителен характер, какво да се 

разбира под планиране. Така че това е смисълът на решението.  



99 
 

Третата точка, предложението е, тъй като констатираме в 

анализа, че практически и след приемането на правила за 

командироване и след, извинявайте, в Закона за съдебната власт, 

проблемът с командироването стои по същия начин. Тоест, много дълги 

срокове за командироване, много колеги съдии са командировани в 

различни по степен и инстанционен вид съдилища, поради което, 

доколкото измененията в Закона за съдебната власт не позволяват 

бързото решаване на този въпрос чрез конкурси, предлагаме 

преразглеждане на решението на Съдийската колегия по Протокол № 

23/08.11.2016 г., т. 11 относно прилагането на разпоредбата на чл. 193, 

ал. 6 от ЗСВ. Там ние приехме, че няма да я прилагаме към конкурсите, 

които са завършили, са били проведени по стария ред, а ние 

предлагаме да се преосмисли това решение, като прилагаме чл. 193, ал. 

6, при наличие на останалите предпоставки, и към процедури, които са 

протекли преди измененията в Закона за съдебната власт. 

Г-н Камен Иванов може да добави от аналитичната част на 

доклада интересни данни, така че може да му дадете думата. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колега Иванов, заповядайте. 

КАМЕН ИВАНОВ: Колеги, докладът, който е предложен на 

вашето внимание е продължение на един друг доклад, който изготвихме 

по данни за командироването на магистрати в страната към месец юни 

2015 г. Данните, с които разполагаме и които са предложени на вашето 

внимание са към 9 август 2016 г. Това са извлечения и различни 

приложения, вие ще ги видите, за командироване на магистрати преди 

влизане на закона в сила. Изискванията, които постави Законът за 

съдебната власт след 9 август и продължителността на 

командированите магистрати над 12 месеца, и тенденциите, които сме 

отчели. 
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Всъщност, в раздел първи - преглед на регистъра на 

командированите магистрати, сме боравили с факти, както към 9 август 

така и към 16 ноември тази година, защото искахме допълнително 

данни, за да видим какви са тенденциите във връзка с необходимостта 

да се спази нормата на чл. 81 от Закона за съдебната власт, т.е. какво 

се случва с командировани магистрати към влизане на закона в сила и 

необходимостта да се анализират тези, които са командировани, а след 

това разкомандировани от председателите на съответните съдилища, с 

оглед изискванията на новия Закон, с измененията, на съдебната власт, 

който не допуска командироване на магистрат на незаета щатна бройка. 

В анализа на тази част и в статистическите данни ще видите, 

че сме посочили и командированите, както във Върховния 

административен съд така във Върховния касационен съд, както 

бройките така и периода, за който са командировани; данните по 

апелативни райони, по окръжни райони и обобщителните анализи, 

включително може да видите данните за командированите в Софийски 

градски съд. Отбелязали сме, с оглед мотивите, които се изложиха от 

отделни членове на Висшия съдебен съвет и в тази връзка самата 

комисия ни постави такава допълнителна задача да проследим какво се 

случва с командировани магистрати в органите на съдебната власт по 

реда на чл. 240 от ЗСВ и начинът, по който се извършва 

командироването на магистрати в Софийски градски съд, включително 

анализ към месец юни 2015 г. и към август 2016 г.  

Това, което обаче заслужава да бъде очертано, е проблемът 

с дългосрочно командированите магистрати. Той беше обсъждан и в 

предходния доклад. Намира продължението си и в този доклад. 

Подчертавам, това са свързани доклади, те изследват 

тенденции и целите, които се преследват, са да се постигне 

дисциплиниращ ефект от страна на административните ръководители 
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да прилагат и правилата, които самите ние сме приели; отделно - как 

тези правила съответстват на новите разпоредби на Закона за 

съдебната власт с ограниченията при командироването. Затова вие ще 

видите, за да не преразказвам за всеки един отделен орган на 

съдебната власт, ще видите обобщителните ни изводи, които се 

свързват в следното. Констатира се, че приблизителната бройка на 

командированите магистрати се задържа в относителен брой, но се 

намалява периодът на командироване на магистратите в един орган на 

съдебната власт. Докато преди констатирахме данни за командировани 

над 70 месеца магистрати, сега имаме магистрати командировани, и то 

не много на брой, около 50 месеца. Не казвам, че и това е малко, но така 

или иначе във връзка с това продължително командироване ще видите 

какви изводи предлагаме по-надолу. По-дългият срок на командироване 

на съдии се дължи за това, че в органите на съдебната власт или не са 

обявявани конкурси, това са малко органи на съдебната власт, но все 

така в тези органи на съдебната власт има петима дългосрочно 

командировани магистрати. За отбелязване е, изрично го подчертавам, 

в тези органи на съдебна власт не са откривани конкурси. /Намесва се 

М. Итова: Кои са тези органи?/ Посочили сме ги. Ще ги посочим изрично. 

Те са посочени, всъщност. /М. Итова: Не ги виждам и на мен това ми 

направи впечатление./ Преди раздел ІІІ, предпоследен абзац: „От 

новопосочените в справката към 16 ноември съдии всичките, без двама 

младши съдии, са се явили на конкурси за място в органа, където са 

командировани. Всички органи, които имат дългосрочно командировани 

от горната група, са обявили места за провеждани конкурси.". - Искам да 

видя къде отбелязахме. Извинявайте. На горната страница е. На стр. 9, 

предпоследния абзац: „Единадесет от съдиите с продължително 

командироване не са участвали в конкурс за място в органа, в който са 

командировани, като за четири съдилища, в които са командировани пет 
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от посочените единадесет магистрати,..." - значи, това е Окръжен съд-

Благоевград, Районен съд-Монтана, Районен съд-Раднево и Военно-

апелативен съд, не са обявявани места в конкурси за повишаване в 

длъжност и преместване за съответните периоди. Това е приложение 4, 

което е представено на вашето внимание. Не са обявявани конкурси. /М. 

Итова: Защо?/ Защото не сме взели решение да обявим конкурси. Не е 

предложено откриване на конкурси, колегата не е взела решение за 

откриване на конкурси.  Двама от продължително командированите 

съдии не са участвали в конкурси, защото при единия случай не е имало 

обявен конкурс в органа за колегата, където е командирован той, а след 

обявяване на конкурс бройката се е паднала на външен конкурс, а 

другият колега е командирован от 2014 г.  

Ще продължа с анализите. Толкова по органите, в които не са 

обявявани конкурси. 

По-дългият срок на командироване на съдии се дължи на 

необявяване на конкурсите в тези четири органа, които подчертах 

изрично или на обжалване на вече проведени конкурси, както и на 

обявяване на свободни бройки за конкурс за първоначално назначаване, 

някои от тези конкурси не са били и открити, за първоначално 

назначаване и бройките все още стоят така. Отделен е въпросът какво 

решение ще вземем в тази насока.  

На трето място. Отбелязва се продължителен срок на 

командировани съдии в органи на съдебна власт, участвали в обявени 

конкурси в същите органи и некласирани в тези органи. 

На четвърто място сме отбелязали не малък брой съдии, 

които са командировани за продължителен период от време и не са се 

явили на конкурси в органите на съдебната власт, в които са 

командировани. Преценката за продължителността на тяхното 

командироване е на съответния административен ръководител, 
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препращам към анализа за органите, в които на са откривани конкурсни 

процедури. 

На пето място. Констатираме командироване на младши 

съдии в качеството им на такива от един в друг орган на съдебната 

власт, включително в различни апелативни райони, което отчитаме че 

се дължи на непълнота на планирането на необходимостта от младши 

съдии в органите на съдебната власт. 

По-надолу сме очертали проблеми и въпроси, които поставя 

самата правна уредба в Закона за съдебната власт в редакцията от 9 

август 2016 г. и те са свързани с отпадане на възможността да се 

командироват съдии на незаети свободни щатни бройки, с изключение 

на младши съдии по реда на чл. 81, ал. 3 при спазване изрично на 

разпоредбата на чл. 227 от Закона за съдебната власт. Анализът на 

тази правна норма, наред с нормите, регламентиращи въобще 

въпросите за командироване на съдии в други органи на съдебната 

власт, пряко се свързва и с § 207 от ПЗР на ЗСВ в последната му 

редакция. 

Налага се един много важен за нас извод, че независимо от 

продължителното командироване на съдии в органите на съдебната 

власт, ако към настоящия момент се пристъпи към разкомандироване на 

тези продължително командировани колеги на длъжности, които са 

незаети, то с оглед нормата на чл. 81, ал. 1 на тези свободни длъжности 

няма да може да бъде командирован друг магистрат, поради което сме 

обобщили, че това би облекчило работата на органа на съдебната 

власт, от който е командирован магистратът, но рязко и много тежко ще 

затрудни работата на органите на съдебна власт, където тези колеги са 

командировани. Този проблем вече беше поставен пред нас на 

разискване с писмото на председателя на Софийския апелативен съд, 

който ни запозна с проблемите на този съд, конкретно, но това са 
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проблеми, които по същество са типизирани проблеми и за всички други 

органи на съдебната власт, говоря за съдилища, в които има 

командировани колеги на незаети щатни бройки, считано към 9 август. 

Подчертавам, считано към 9 август, защото след тази дата законът 

изрично го е забранил като правна възможност.  

Посочили сме и § 207, ал. 2 от ПЗР, определения от него 

двумесечен срок за обявяване на конкурси, който се разминава с 6-

месечния срок по § 215 от същите Преходни и заключителни 

разпоредби, които касаят приемането на наредби. В тази връзка сме на 

единно мнение, че приемането на наредбите, при спазване на Закона за 

нормативните актове, предстои и там ще бъдат еднозначно решени 

въпросите, които считаме, че към настоящия момент не са решени. Още 

повече, че самият закон ни задължава да прилагаме до приемане на 

новите подзаконови нормативни актове действащите към изменението 

на закона подзаконови нормативни актове, но ние такива нямаме. 

Нямаме, поради изричната забрана на конституционното решение в тази 

насока и липсата на правна възможност Висшият съдебен съвет да 

издава подзаконови нормативни актове.  

Съдийската колегия е приела със свое решение, че 

разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не следва да се прилага по 

отношение на конкурси приключили по досегашния ред и се налага 

изводът, че запазване на фактическото състояние на заварените 

командировани съдии, защото ние го разглеждаме във връзка именно с 

правното положение на командированите съдии, е единствен способ за 

уплътняване капацитета на тези по-натоварени съдилища, в които са 

командировани магистрати на незаети длъжности, подчертаваме, и пак 

подчертаваме - към 9 август 2016г.  

Изразили сме становище и по отношение командироването 

на младши съдии в качеството им на такива, за разлика от чл. 240, ал. 3 
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от ЗСВ, в друг орган на съдебната власт, имаме предвид изрично други 

окръжни съдилища. Такива случаи констатираме пет. И сме посочили, 

че Законът за съдебната власт не предвижда изрична регламентация 

при командироването на младши съдии в качеството им на младши 

съдии от един към друг орган, но и не откриваме забрана да бъде 

командирован младши съдия от един окръжен съд в друг окръжен съд. 

Изрична забрана в тази насока нямаме и сме се позовали на 

аргументите за правомощията на председателите на апелативни 

съдилища и на председателите на върховните съдилища в тази насока, 

председателят на Върховен касационен съд изрично чл. 87, ал. 1 и чл. 

87, ал. 2 от ЗСВ. 

Изложили сме и аргументи за разликата при командироване 

на младши съдии в качеството им на младши съдии. Тогава, когато 

младши съдии се командироват, за да заемат длъжността на районен 

съдия в районен съд и различния обем правомощия и съдържанието, с 

което се изпълва командироването им в тези два различни случая. 

Приложили сме и пет отделни приложения, които илюстрират 

фактическите изводи, които сме правили. 

Благодаря. 

ЛОЗАН ПАНОВ: По ред на подадените заявления - г-н Колев, 

след това г-жа Итова. Само да започна с данните, които касаят 

Върховен касационен съд. Разбирам, че информацията е към 9.8.2016 г. 

и са посочени седем съдии, само да кажа, че към момента има трима 

командировани съдии във ВКС, двама от тях са в Наказателна колегия и 

един е в Търговска колегия. И да припомня само, че има петима съдии 

от ВКС членове на КАК, които също към този период са ангажирани с 

дейност в комисията тук във ВСС, така че в момента има само трима 

командировани съдии във ВКС. 

Г-н Колев, заповядайте! 
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ГЕОРГИ КОЛЕВ: При сега действащата нормативна уредба и 

разпоредбите на ЗСВ този анализ е абсолютно безсмислен. Какво имам 

предвид - много добре знаем какви са разпоредбите на действащия 

ЗСВ, също знаем за какъв срок може да се командирова който и да 

било, не повече от една година, отлично знаем и на какви места може да 

бъде командирован който и да е магистрат, т.е. на временно свободно 

място. Оттук нататък не виждам каквато и да е корелация от тези 

изводи, които е направила комисията с точка 2 и 3 предполагам, защото 

са номерирани точка 2 и отново точка 2, а именно препоръчва на 

Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия при 

извършване на планирането по чл. 177 от ЗСВ да се вземат предвид 

нуждите на районните съдилища и да се преразгледа решението на 

Съдийската колегия от 8.11.2016 г. Не виждам въз основа на каква е 

корелацията между тези изводи и анализа на командироването. 

Отлично знаем, че до тази ситуация се стигна след изменението в ЗСВ, 

така или иначе то е факт, добро или лошо няма никакво значение, 

трябва да го изпълняваме, така че корелация фактически няма. Не 

виждам смисъл от подобен анализ и приемането на такъв анализ, друг е 

въпроса по какъв начин може да се разреши тази ситуация, за мен 

фактически тя е неразрешима, тъй като при всякакви положения на 

постоянно свободните бройки не може да има командироване и няма как 

това да бъде заобиколено по какъвто и да е вариант, все пак имаме 

една императивна законова норма, така или иначе тя е приета и е вече 

действаща. Що се касае до Върховен административен съд 

командированите, да, те вече са повече и това е временна ситуация, 

тъй като ако трябва да напомня на Съдийската колегия имам постоянно 

свободни бройки във ВАС, поради факта, че те бяха отделени от тези 

бройки, които бях посочил за външното класиране, до каквото обаче не 

се стигна, но такива бяха нормативните уредби към онзи момент, това 
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не се случи. Бих подкрепил разбира се точка 2, за мен това е именно 

разглеждане на решението, това е за мен единствено възможен вариант 

донякъде да бъдат отстранени проблемите, създадени с тези законови 

разпоредби, казвам проблемите, създадени с тези законови разпоредби, 

защото практически е невъзможно бройките, например свободните 

щатни бройки във ВАС да бъдат попълнени с каквито и да са 

магистрати, в рамките на една година. Ако някой може да ме убеди в 

противното, с други срокове, моля да го посочи. Няма как да се случи 

това. Нека имаме предвид, че и конкурса, който сега беше проведен той 

все още не е влязъл в сила, кога ще влезе, ще видим, когато приключат 

процедурите по обжалване, когато се обяви следващия конкурс, но това 

няма да стане по-рано от една година попълване на тези бройки, а те се 

освобождават поради редица обстоятелства непрекъснато, напускане 

на колеги, пенсиониране и т.н. Така че не виждам, пак казвам, не 

виждам каквато и да била корелация, какъвто и да е смисъл от този 

анализ, който ни се предлага в момента да приемем за сведение, а по 

отношение на изводите, които се правят, то за тях има съвсем други 

мотиви, да, те са сериозни, предложенията също са смислени. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Итова, заповядайте! 

МИЛКА ИТОВА: Аз също съм съгласна с г-н Колев с тези 

препоръки, препоръчва се нещо на КАК, която го в момента го прави и 

винаги е правила и КПА същото. Дано този лек полъх на 

неконструктивни предложения, препоръки на Комисията по 

натовареност не се дължи на някои нови членове на тази комисия, 

защото аз не си спомням преди това да сме имали такива дебати по 

препоръки, от Съдийска колегия да препращаме на други комисии, 

спорове и т.н., това приемете го като лека шега, много добре разбирате 

за какво иде реч. Обаче аз съм против и предлагам да не се приема 

извода в точка 2 като моето предложение е да се преформулира извода, 
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че по-дългия срок на командироването се дължи на процедурите, които 

бяха предвидени по ЗСВ по отношение провеждането на конкурсите, 

включително и обжалването, което е посочено по-долу, но категорично 

се противопоставям на така формулирания извод, че по-дългия срок на 

командироване се дължи на необявяване на конкурсите. Аз не знам друг 

Висш съдебен съвет преди нас, а предполагам, че и след нас няма да 

има с толкова огромен брой конкурси, които са обявени за всички 

свободни места в органите на съдебната власт, подчертавам, към 

момента на обявяване на конкурса. И затова е направено и затова 

питам г-н Иванов къде са тези органи, където не са обявени конкурси. 

Пак повтарям - към момента на обявяване на конкурсите не е имало 

свободни места в тези органи, за да бъдат обявени на конкурс. В 

Районен съд Раднево има отстранен съдия и затова има командироване 

там. Районен съд Монтана към момента на обявяване на конкурса не е 

имало свободен щат, тъй като ние впоследствие доколкото си спомням 

освободихме дисциплинарно съдия. В Окръжен съд Благоевград не е 

имало обявяване на конкурс, тъй като към момента на обявяване не е 

имало свободен щат, доколкото си спомням там имаше съдия дълги 

години командирован в международни институции, т.е. трябва да се 

прави разлика между местата, които са заети по щат, но по ред причини 

не са заети поради отстраняване, майчинство, командироване в 

международни институции, но тези щатове не се водят свободни, те не 

могат да бъдат обявени на конкурси, единствено е правилна 

забележката за Военно-апелативен съд София, но по решение на 

Комисията по предложения и атестиране, а това беше докладвано и при 

обявяване на конкурсите пред ВСС тогава, е че ние взехме решение, че 

не е удачно с оглед ниската натовареност да обявим конкурс за този 

един свободен щат във Военно-апелативния съд, но тъй като съдиите 

там са 5 заети решихме, че следва да остане този свободен щат с оглед 
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възможността за правене на състави при инцидентно командироване, 

доколкото си спомням до скоро така нареченото "ад-хок" командироване 

се практикуваше от председателя на Военно-апелативния съд тогава 

когато е необходимо да се попълни състав. Така че моето предложение 

е да отпадне този извод, че се дължи на необявяване на конкурси и да 

се преформулира, че се дължи на процедурите, отменените процедури, 

предвидени в ЗСВ, касаещи провеждането на конкурсите. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. Само да кажа, че не мисля, че 

приемането на анализа за командированите съдии няма значение и е 

безсмислен с оглед на новите изменения на ЗСВ. 

Г-н Иванов. 

КАМЕН ИВАНОВ: Искам само да кажа, че с констатацията, че 

в тези четири органа на съдебна власт са налице дългосрочно 

командировани магистрати, а не са откривани конкурси, уточнението е 

следното - след командироването на тези колеги не са откривани 

конкурси, причините непременно не са виновни откъм наше поведение, 

просто такава е ситуацията, не са откривани конкурси, колегите са 

останали  командировани там, казвам ви, има и командировани колеги, 

които пък в тези органи са открити конкурси, но е даден на външна 

бройка, така че в никакъв случай, надявам се, че не сме били разбрани 

така. Ние не казваме, че поради леност на комисията или на Съдийската 

колегия не са откривани ей-така просто своеволно конкурси, виждате, че 

става въпрос само за четири органа, хубаво е пояснението, което  г-жа 

Итова дава, със сигурност тези факти са били обсъждани и там няма 

обявени конкурси, но това не означава, че там няма командировани 

магистрати, напротив има дългосрочно командировани магистрати. Това 

ми е уточнението само. Благодаря. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Само да продължа. След това ще дам 

думата на г-жа Ковачева и на г-жа Неделчева. 
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Добре е да приемем анализ на командированите съдии. Това 

е от значение за нашето наблюдение на този институт. Нека да 

припомним, че темата за вечния командирован, дългосрочния 

командирован магистрат беше тема, която многократно се разискваше 

тук във ВСС и в този смисъл добре е да има наблюдение на този процес 

какво се случва. Г-н Иванов мисля, че успя да го обобщи. Ще ви моля да 

ми предоставите възможност на следващото заседание да представя 

как се е развивал този процес във Върховен касационен съд, защото 

смятам, че е важно за всички. Подчертавам още веднъж, става дума за 

трима командировани съдии вече, имайте предвид, това засяга и 

Върховния касационен съд, имаше възможност преди да се попълват 

бройките с външни конкурси и назначавания, нещо, което сега с 

изменението на ЗСВ вече не съществува, така че в следващо заседание 

на Съдийска колегия ще представя за Върховен касационен съд такава 

информация във връзка с командированите съдии, периода на тяхното 

командироване, основанията, местата, на които са командировани и 

причините, които са наложили това. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жа Ковачева, след това г-жа Неделчева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че трябва да 

приемем решението на комисията, така както ни е представено и ще 

кажа своите съображения. Самият анализ в своята встъпителна част 

казва, че има за цел да проследи и анализира правната уредба на 

института на командироването, с оглед промените в ЗСВ, фактическото 

състояние на командироването според поддържания от Съвета 

Регистър и очерталите се тенденции в областта на командироването в 

органите на съдебната власт и съответно да се изведат изводи и новата 

проблематика на командироването да бъде обсъдена.  

Искам да припомня няколко обстоятелства във връзка с 

командироването, които сме обсъждали в Колегията. Първото от тях 
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това е писмото на председателя на Апелативен съд София във връзка с 

освободените места в съда и възникналите проблеми. Ако си спомняте 

това писмо Колегията реши да изпрати на комисията по "Правни и 

институционални въпроси" и на Комисията по атестиране и конкурси, за 

да предложат съответни мерки, коментираше се включително да се 

предлагат мерки по изменение на ЗСВ във връзка с приетите наскоро 

изменения в ЗСВ. Очевидно проблемите в командироването съвсем не 

са отпаднали. 

На следващо място текстът, който се предлага за 

планирането по чл. 177 от ЗСВ, ами ние съвсем наскоро отново се 

занимавахме с въпросите за младшите съдии, беше поставен от колеги 

от Съдийската колегия защо младши съдии се командироват от един 

окръжен съд в друг окръжен съд, допустимо ли е, не е ли допустимо, 

какви са основанията и причините, които са ги провокирали тези 

командировки. 

На следващо място г-жа Итова настойчиво задаваше въпроса 

когато назначавахме преди едно или две заседания на Колегията 

младши съдии в районните съдилища съобразени ли са тези 

назначавания с планирането за 2017 г. /Милка Итова - и не ми 

отговорихте!/ Юлия Ковачева - ами, отговорът е в справките, г-жо Итова, 

но аз предлагам да не се връщаме на този въпрос. По същество това, 

което искам да кажа е, че обстоятелствата във връзка с 

командироването са все така релевантни и мисля, че направения анализ 

може само да бъде от полза на Съдийската колегия когато се сблъсква с 

проблеми от характера на изложените току-що. Освен това какво 

означава да не приемем анализа, какво не приемаме в анализа, 

обективните факти, които са изложени? Ами дали ние ще ги приемем 

или не, всъщност анализа е една снимка на това какво се е случило през 

изминалите години, включително и по време на нашия мандат. Надявам 
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се няма да отричаме обективни факти или ще се правим, че не 

съществуват като не приемем анализа, защото ние така или иначе няма 

да променим действителността. Затова аз ви предлагам да приемем 

анализа и да приемем предложенията на Комисията по съдебна карта, 

така както са ни предоставени на вниманието и да продължим да 

работим за минимизиране на проблемите във връзка с 

командироването. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Неделчева, след това г-жа Карагьозова. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Благодаря, г-н Панов. Колеги, 

моето становище е, че така представения документ не е анализ, той е 

статистическа информация, както и решението на Съдийската  колегия 

целта е била да се изследва, да се направи анализ освен на правната 

уредба, на фактическото състояние на командироването, а не да се 

цитират сухите цифри колко броя командирования за какъв период има. 

Ако беше направен такъв детайлен анализ щяха да последват конкретни 

изводи и ще ви дам прост пример - стана реч преди няколко точки за 

случая в Районен съд Сливница след приключване процедурата по чл. 

194 от ЗСВ. Един от рекордьорите на продължително командироване е 

съдия от Районен съд Сливница в Окръжен съд София - 53 месеца. 

Следват ли някакви изводи от такива факти? Ако те могат да бъдат от 

полза на подобна ситуация в Районен съд Сливница много добре, но ако 

ние броим само статистически броя командирования и продължителност 

това в регистъра го има. Аз бих приела, че е налице анализ ако има 

конкретни констатации по конкретни съдилища в които не е обосновано 

такова едно продължително командироване от един натоварен съд в 

друг ненатоварен без мотиви при съответно извършваното 

командироване. Това би било полезно според мен. 

КАМЕН ИВАНОВ: Само една дума. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Иванов, г-жо Карагьозова. 
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КАМЕН ИВАНОВ: Исках да кажа за Районен  съд Сливница и 

командироването на колегата. Изрично сме посочили, колеги, в доклада, 

изрично е посочено и в приложението, анализирали сме факта, че 

колегата е командирован от Районен съд Сливница в Окръжен съд 

София в Наказателна колегия, подчертали сме го, на място, което е 

свободно, подчертали сме, че ако този колега бъде разкомандирован 

сега на негово място трябва да бъде обявен конкурс и сме посочили, че 

колегата не се е явявал на конкурс, защото в Окръжен съд София не е 

обявяван конкурс в Наказателно отделение, но мисля, че тази година 

беше обявен, една бройка и тя е за външен конкурс, колегата няма 

право да се яви на този конкурс и затова изрично сме посочили, че 

колегата не се е явил, защото няма право да се яви на този конкурс. 

Така по анализа. Точно затова в изводната ни част сме го посочили 

изрично. Същото като анализ касае и колега, командирован в 

Апелативен съд София. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Карагьозова. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Г-н Иванов каза половината от това, 

което аз исках да кажа. Не съм съгласна с г-жа Неделчева, че става 

дума за нахвърляне на една статистическа информация. Направен е 

много задълбочен анализ както на приложение на законодателството, 

така и на какво може да се направи в резултат на измененията в ЗСВ. 

Изрично е подчертано, че ако тези колеги, които са командировани 

понастоящем на незаети, на свободни щатни бройки, бъдат 

разкомандировани ще се създадат изключителни затруднения на 

органите, в които те са командировани по простата причина, че съгласно 

изричната забрана на новия текст на 81 на тяхно място няма как да бъде 

командирован човек и аз не виждам какво по-практично като мерки би 

могло да бъде направено освен това, което е посочено в доклада. 
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На второ място - не съм съгласна и с тезата, че няма никаква 

корелация между обсъжданите данни и фактическото положение, 

съобразно новите норми, изменените норми в ЗСВ. Напротив - именно 

това е препоръчано с доклада да се преразгледа решението на 

Съдийската колегия относно приложението на разпоредбата на чл. 193, 

ал. 6 от ЗСВ, именно чрез който начин могат да бъдат заети свободните 

щатни бройки, на които съобразно вече новите норми в ЗСВ на практика 

незаконосъобразно са командировани хора. И аз особено държа да 

гласуваме точка 3 дефакто, макар, че отново е номерована 2, и 

Съдийската колегия да преразгледа решението си, защото това би било 

един от начините да се реши трайно въпроса с липсата на 

командировани колеги, те да бъдат командировани само на места, които 

са временно свободни поради най-различни причини, и в които случаи 

това е единствения начин да се решат проблемите на органа. Знаете 

добре за какво говоря, за майчинство, командироване в европейски 

институции и други подобни причини, които на практика държат местата 

свободни без съдия, всъщност деюре щатовете са заети. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Изказвания?  

Г-н Колев. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Тези случаи за майчинство и командироване 

все пак е възможно, но във всички останали когато е свободен щата 

няма как това да се случи. И да действително в точка 3 може би е 

единствения начин този проблем да бъде разрешен. Това, с което аз не 

бях съгласен, какви са причините, за да се стигне до тази хипотеза - 

дали в резултат на целия режим на командироването или в резултат на 

законовите изменения. Това беше спорът, а не практическото 

приложение на точка 3. Да, това за мен е единствения ефективен начин. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Други изказвания? 

Г-жо Петкова. 
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СВЕТЛА ПЕТКОВА: Вчера Правната комисия се занима с 

приложението на 193, ал. 6. Искам да кажа, че този текст и решенията 

на Съдийската колегия и на Прокурорската бяха обсъждани и се 

представиха в два варианта в проекта на Наредбата за избор на 

административни ръководители и се взе решение този проект във 

вариантите, които са дадени да се подложи на обсъждане и всъщност от 

днес започва, от вчера всъщност започва процедурата, едномесечния 

срок за обсъждане. Така че аз смятам, че нека мине периода на 

обсъждането, след това и съгласувателната процедура, именно там 

вече ще имаме едно информирано решение по този текст, сега няма 

смисъл да подлагаме отново, всъщност втори или трети път ще се 

промени въпросът за преразглеждане на първоначалното решение на 

Съдийската колегия по този текст. Така или иначе въпросът е сега 

подложен на обсъждане и да чуем мнението на всичките колеги, които 

ще изкажат своето становище. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Петкова. 

Г-н Калпакчиев. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Заключителни думи и аз да кажа. 

Смятам, че документа, който сме предложили на вниманието на 

Съдийската колегия е анализ, покрива всички признаци на аналитичен 

документ, има факти, които са официално събрани в регистъра, тези 

факти са съпоставени, изведени са тенденции и изводи и препоръки. За 

мен това е анализ. Не мога да разбера деструктивния подход да се 

отрича аналитичната дейност на ВСС независимо от това коя комисия 

или кой член е изготвил и представил някакъв аналитичен документ. 

Няма как без анализ да вземаме обосновани решения и не можем да 

подценяваме и да изключваме ролята на този вид интелектуална 

дейност и по този начин да принизяваме и да елементаризираме 

дейността на кадровия орган, затова смятам, че анализа е полезен по 
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причините, които и колегите казаха и ако не сме съгласни с някои от 

неговите изводи те могат да бъдат изразени тези несъгласия, бяха 

някакви съображения съобщени от колегите, остават в протокола, така 

че не виждам основателна причина да не приемем анализа.  

Отделно от това ние сме наясно, че предложението по точка 

3 изисква произнасяне по конкретни казуси, просто преосмисляне на 

решението по принцип няма как да се случи, но има заявления на колеги 

по 193, ал. 6 съдии и аз смятам, че трябва да бъдат внесени за 

произнасяне в Съдийската колегия, така както Прокурорската колегия е 

направила и в зависимост от изхода би могло да се създаде и съдебна 

практика по нашите произнасяния, но така или иначе това е 

единственото средство към момента, което може да доведе до промяна 

във фактическото положение на нещата, т.е. да доведе до намаляване 

на големия брой продължителни командирования на съдии в различни 

съдилища. Така че то цели това предложение да постави отново на 

вниманието на Колегията въпроса и да инициира бъдещи произнасяния 

по конкретно подадените заявления. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Други изказвания? 

В проектът, който е предложен имаме три диспозитива. Ще ги 

подложа всяка една на гласуване. Първото - приема анализ на 

командированите съдии към 9.8.2016 г. Режим на гласуване.  

МИЛКА ИТОВА: Аз имах предложение да се промени точка 2 

от изводите, да бъде не необявяване на конкурси, а причината е 

процедурите по ЗСВ отменен, касаещи конкурсите. Ако нямате нищо 

против така да се формулира. 

КАМЕН ИВАНОВ: Да се допълни в протокола за причините за 

необявяване на конкурсите, защото е факт, че конкурси не са обявени. 

Дали ще го приемем или няма да го приемем това няма да промени, 

фактите живеят собствен живот.  
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МИЛКА ИТОВА: Ние не можем да обявим конкурси като са 

заети местата. Мисля, че стана ясно. 

КАМЕН ИВАНОВ: Пояснете го. Има полза да го поясните по 

този начин. 

МИЛКА ИТОВА: Друго е в протокола, кой чете протокола, 

друго е в извода като е написано: "необявяване на конкурсите". 

ЛОЗАН ПАНОВ: 8 гласа "за", 5 гласа "против". 

 

44. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на Анализ на 

командированите съдии към 09.08.2016 г. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

44.1. ПРИЕМА Анализ на командированите съдии към 

09.08.2016 г. със забележка по раздел II, че причините за 

продължително командироване не са в това, че не са обявявани места в 

конкурси за повишаване и преместване за съответните периоди. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 2. Препоръчва на Комисията по 

атестирането и конкурсите към Съдийска колегия на ВСС при 

извършване на планирането по чл. 177 от ЗСВ да се вземат предвид 

нуждите на районните съдилища в съответния съдебен район на 

окръжния съд; при обявяване на конкурсите за районни съдии да се 

вземат предвид изтичащите мандати на младшите съдии в съответния 

район на окръжния съд. Режим на гласуване. 10 гласа "за", 2 гласа 

"против". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

44.2.  ПРЕПОРЪЧВА на Комисията по атестиране и конкурси 

към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет при извършване на 

планирането по чл. 177 от ЗСВ, да се вземат предвид нуждите на 

районните съдилища в съответния съдебен район на окръжния съд; при 

обявяването на конкурсите за районни съдии да се вземат предвид 

изтичащите мандати на младшите съдии в съответния район на 

окръжния съд. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: И сега последната точка, която макар и 

наименована 2, всъщност се явява фактически 3 такава и тя е най-

дискусионната точка - да се преразгледа решението на Съдийската 

колегия на ВСС по протокол № 23 от 8.1.1.2016 г., т. 11 относно 

прилагането на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.  

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Ние го обсъждаме за трети или четвърти 

път. Искаме да си преразгледаме вече трето решение, което сме взели 

и може би ще ги преразглеждаме дотогава докато най-после се приеме, 

че трябва да се извърши класиране под чертата по старите процедури, 

които са приключили преди влизане в сила на измененията в ЗСВ. Аз ще 

гласувам против. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Колев. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Може да не бях съгласен с първоначалното 

приемане на анализа, но с тази точка, както подчертах, съм категорично 

съгласен, защото това е единствения вариант да излезем от тази 

ситуация, в която се намираме в момента. Да, наистина това са стари 

процедури, но тук в конкретния случай се касае за едно принципно 

решение и разбира се това не освобождава от задължение Съдийската 

колегия да гласува за всеки един молбата поотделно, няма как да бъде 
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по друг вариант, но защо трябва да има принципно решение, след като 

всяка молба се гласува поотделно. Да, може да бъде отхвърлена, може 

и да не може, зависи от ситуацията, но при наличие на принципно 

решение как да стане това, защото тук в конкретния случай се говори за 

принципното решение. Нали така? Така че ще подкрепя това 

предложение при всяко положение. За мен това е единствения изход от 

тази ситуация. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Чухме аргументи и против. Подлагам на 

гласуване предложения проект на решение по точка 3. Режим на 

гласуване, колеги. 7 гласа "за", 6 гласа "против". Приема се решението. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

44.3. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА Решението на Съдийската 

колегия на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 г., т. 11 относно 

прилагането на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Итова, заповядайте. 

МИЛКА ИТОВА: Не разбрах може ли да…, защото Калин 

Калпакчиев не се противопоставяше, има ли промяна в т. 2 за изводите, 

че процедурите по ЗСВ, отменени, са причината за … (всички говорят) 

да бъде променена точка 2 ? (намесва се К. Иванов: всъщност и ние не 

сме твърдели друго)  

ЛОЗАН ПАНОВ: С това изчерпихме точка 44.  

Продължаваме с т. 45.  

Г-н Колев, заповядайте. 
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ГЕОРГИ КОЛЕВ: Колеги, това е едно предложение, като не е 

само мое, разбира се, и касае въвеждането на ЕДИС – Единната 

деловодна информационна система за всички териториални 

административни съдилища и ВАС. С това предложение, което сме 

направили, целим уеднаквяване и детайлизиране на работата на 

съответната обща и специализирана администрация конкретно в 

административните съдилища. Тук искам да подчертая, че както 

виждате от проекта не е подкрепено от конкретни данни това 

предложение. За съжаление, при въвеждането на самата система 

направихме самостоятелен анализ на всеки един от административните 

съдилища и може би приложението на този етап е неприложимо. Затова 

имам едно предложение за формулиране на диспозитив, а именно:  

Да се възложи на комисия „Съдебна администрация“ да 

извърши анализ на необходимостта от промяна на действащите 

правила по отношение на Правилник за администрацията в съдилищата 

или за създаване на самостоятелен Правилник на администрацията на 

административните съдилища съобразно необходимостта, възникнала 

от въвеждането на новата информационна система.  

От своя страна ние ще предоставим всички констатации, 

които сме направили и съответно конкретни предложения за какво става 

предвид. Това е моето предложение. И след като чуем анализа, разбира 

се… (намесва се Г. Карагьозова: т.е. не поддържате предложението си 

да Ви бъде възложено на Вас?) Аз не оттеглям, но предлагам да се 

възложи анализа на Комисия „Съдебна администрация“ (реплика: като 

Вие подадете информацията?), след което вече да се вземе решение  

по това, след съответния анализ или като се направи. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги? Само още веднъж предложението 

е… (намесва се Г. Колев:  възлага на Комисия „Съдебна администрация“  

да извърши анализ на необходимостта от изменение на Правилника на 
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администрацията на съдилищата или създаване на нов Правилник за 

администрацията на административните съдилища), т.е. алтернативно, 

или създаването на Правилник за администрацията на 

административните съдилища? Така беше формулирано. 

Г-жо Неделчева. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Благодаря. Нека да конкретизира 

колегата Колев какъв точно анализ да извърши Комисия „Съдебна 

администрация“. Аз нямам нищо „против“, разбира се. Становището ми 

е, че Законът за съдебната власт и Правилника за администрация на 

съдилищата в чл. 1 изрично в последния е казано, че урежда 

функционалната организация, структура и дейности на администрациите 

на всички видове съдилища в страната. Така че ако има някакви 

специфики при извършването на административната дейност в 

административните съдилища, предлагам констатираните такива да 

бъдат също изпратени на Комисия „Съдебна администрация“, за да 

може евентуално да се инициира промяна в действащия Правилник за 

администрацията на съдилищата, който е приет през януари, мисля, че 

2014 г., и който отмени преди действащия  Правилника за организацията 

за дейността на районни, окръжни, административни, военни и 

апелативни специализирани съдилища. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Колев. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Да, ще изпратим конкретните предложения 

както и констативните протоколи за това, за какво точно става въпрос. 

Затова предлагам анализ, а не пряко взимане на решение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Само нещо искам да уточним. Основната 

причина за създаването на такъв Правилник за администрацията на 

административните съдилища е това, че ще бъде въведена Единна 

деловодна информационна система (ЕДИС)? (намесва се Г. Колев: 

ЕДИС, да.) Тя касае (намесва се Г. Колев: административните 
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съдилища). Да, несъмнено, но и деловодната дейност. Разбирам от 

мотивите, че сте установили, че има различие в работата на 

администрацията на административните съдилища, т.е. това е 

причината и пречката за това да се въведе деловодната система, това 

различие, и оттам идват проблемите при въвеждането. Така ли е? 

(намесва се К. Колев: тя системата вече е въведена, но да се 

детайлизират тези действия – това е.)  

Г-жо Карагьозова. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Ще се опитам да предложа 

компромисен вариант, защото действително това, което казва г-н Колев, 

има специфики, които трябва да бъдат отчетени, но не е ли по-добре да 

се обединим около алтернативното Ви предложение в самия писмен 

текст на предложението – да се сформира една работна група, в която  

разбира се да вземат участие и членове на Комисия „Съдебна 

администрация“, но и колегите от административните съдилища, които 

са работили по въпроса, за да може наистина да се избистри един 

добър продукт както от гледна точка на аналитичната част, така и 

направо да се подготвят проект за изменение  или в правилата на 

действащия Правилник за администрацията на съдилищата, или ако се 

прецени, че е необходимо да се изготви самостоятелен правилник, така 

както Вие предлагате, на администрацията на административните 

съдилища, за да може действително спецификата в работата на 

административните съдилища самите колеги да ни ги поднесат. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Колев. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: По същество алтернативното предложение, 

което се направи, да дали да …(шум в залата) ще бъде в Комисия 

„Съдебна администрация“  естествено с участието на колеги от 

административните съдилища или ще бъде самостоятелно такава, няма 

разлика, но, да, това е идеята в крайна сметка. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Диспозитивът, който предлагам за гласуване 

по внесената от г-н Колев точка, е… (намесва се Г. Колев: това ми е 

диспозитивът)  формирането на експертна работна група, която да 

подготви проект за Правилник за администрацията на 

административните съдилища (намесва се Г. Колев: да, към комисия 

„Съдебна администрация“), (намесва се К. Неделчева: но той друго 

конкретизира преди малко). Аз затова искам да уточним какво гласуваме 

сега въз основа на предложението, което е внесено, експертна работна 

група или възлагането на КСА? 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Възлага на Комисия „Съдебна 

администрация“ с участието на колегите (всички говорят едновременно). 

ЛОЗАН ПАНОВ: Моля да формулираме точката,  за да знаем 

какво гласуваме. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Възлага на Комисия „Съдебна 

администрация“ да извърши анализ на необходимостта от изменение на 

Правилника за работата на администрацията в административните 

съдилища с участие  на съдии от териториалните административни 

съдилища и Върховния административен съд (намесва се К. Неделчева: 

които да предложите Вие). 

 ЛОЗАН ПАНОВ: Ще ги предложи г-н Колев. Режим на 

гласуване. 

Колеги, 13 гласа „за“. 

 

(след проведеното явно гласуване)  

45. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния 

административен съд относно създаване на Правилник за 

администрацията на административните съдилища 

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

ВЪЗЛАГА на Комисия „Съдебна администрация" към 

Съдийската колегия с участието на съдии от административни 

съдилища и от Върховния административен съд, предложени от 

председателя на ВАС, да извърши анализ на необходимостта от 

изменение на Правилника на администрацията в  съдилищата или за 

изготвяне на самостоятелен Правилник за работата на 

административните съдилища, с оглед спецификата на работата им, 

обусловена от новата Единна деловодна информационна система.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 46. Г-жо Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Уважаеми колеги, т. 46 касае доклад, 

който се представя от  Комисията по професионална етика към 

Съдийската колегия във връзка с образуваната преписка за 

установяване на обстоятелствата дали съдия Мариян Стефанов Марков  

е в условията на несъвместимост по смисъла на чл. 195 ал. 1 т. 6 от 

ЗСВ. Докладът е внесен, за да се запознаете как се движи преписката, 

ако мога така да се изразя, и доколкото в публичното пространство се 

появиха упреци към Съдийската колегия, че не желае да се произнесе 

по заявлението на съдия Марков, че работи в условия на 

несъвместимост, аз мисля, че е важно за Съдийската колегия да се 

каже, че причината до този момент да не се произнесе Колегията по 

предложение на Комисията по професионална етика относно заявената 

несъвместимост от съдия Марков е  възможността да комплектуваме 

преписката с надлежните документи от политическата партия, на която 

той твърди, че е член, от които да се установи по несъмнен начин, че 

действително е станал член на политическата партия, в съответствие с 

нейния устав. Ако имате някакви въпроси във връзка с доклада, можем 



125 
 

да ги обсъдим, може да докладвам и последните данни, които са във 

връзка с опитите ни да кореспондираме с ръководството на 

политическата партия и затрудненията, които срещаме в тази насока. На 

адресите, които са посочени в документите по преписката, всъщност не 

се намира представител на политическата партия и именно поради тези 

трудности в кореспонденцията и липсата на достатъчно убедителни 

доказателства за членството на съдия Марков в политическата партия 

все още Комисията по професионална етика не е внесла своето 

предложение за решение на Съдийската колегия, независимо какво ще 

бъде то. Ако нямате въпроси, да приемете доклада за сведение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Предложението е за приемане на доклада 

относно движение на преписка № 11-06-1446/2016 г., образувана по 

повод на заявление от Мариян Марков – съдия в Софийски градски съд, 

за сведение. 

Напомням, че преди часове взехме решение по т. 1, която 

касаеше дисциплинарно производство срещу Мариян Марков - съдия в 

Софийски градски съд, и насрочихме дати за разглеждане на 

дисциплинарното производство. Нали така? 

Режим на гласуване. 

11 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

46. ОТНОСНО: Доклад относно движението на преписка № 

11-06-1446/2016 г. на ВСС 

 

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

Р Е Ш И : 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклад относно движението на 

преписка № 11-06-1446/2016 г. на ВСС, образувана по повод на 
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заявление от Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски 

съд. 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 47. Кой ще я докладва? 

Заповядайте, г-жо Ковачева. 

ЮЍЛИЯ КОВАЧЕВА Уважаеми колеги, т. 47 е по доклад на 

директора на дирекция „Международна дейност“. Предлага се на 

Колегията да приеме за сведение доклад от Станислав Георгиев за 

участие в среща на работен екип по проект на Европейската мрежа на 

съдебните съвети и Европейския правен институт, проведена на 28 

ноември 2016 г. в гр. Виена, Австрия. И точка втора на това решение – 

да се възложи на Дирекция „Информационни технологии и съдебна 

статистика“ да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС, ако 

няма въпроси по доклада. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Становища? Режим на гласуване по т. 47. 

10 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

47. ОТНОСНО: Доклад от Станислав Георгиев – заместник-

председател на Апелативен съд – гр. Пловдив за участие в среща на 

екип по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети и 

Европейския правен институт (ELI) в областта на Онлайн решаване на 

спорове и Алтернативно решаване на спорове, за периода 27-28.11.2016 

г. в гр. Виена, Австрия 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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47.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Станислав Георгиев 

– заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив, за участие в 

среща на работен екип по проект на Европейската мрежа на съдебните 

съвети и Европейския правен институт, на 28 ноември 2016 г. в гр. 

Виена, Австрия. 

47.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и 

съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет 

страницата на ВСС, както следва:  

- Доклад от Станислав Георгиев – заместник-председател 

на Апелативен съд – гр. Пловдив, относно участие в среща на 

работен екип по проект на Европейската мрежа на съдебните 

съвети и Института по европейско право, на 28 ноември 2016 г. в гр. 

Виена, Австрия – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и 

решения/Доклади от международни срещи“. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 48. Г-жо Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Точка 48 отново е по доклад на директора 

на дирекция „Международна дейност“ и предложението е колегията да 

приеме за сведение доклад от доклад от Татяна Грозданова – съдия в 

Софийски окръжен съд и Татяна Гьонева - съдия в Окръжен съд - Стара 

Загора, тук в качеството им на членове на Националната съдебна мрежа 

за международно сътрудничество по наказателни дела и контактни 

точки за Европейската съдебна мрежа от участие в 47-ма Пленарна 

среща на Европейската съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела, проведена в  21-23 ноември 

2016 г. в Братислава. И точка втора – да се възложи на Дирекция 

„Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да 

публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, по т. 48, ако няма изказвания, режим 

на гласуване. 

10 гласа „за“. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

48. ОТНОСНО: Доклад от Татяна Грозданова – съдия в 

Софийски окръжен съд и Татяна Гьонева - съдия в Окръжен съд, гр. 

Стара Загора, членове на Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела в Република 

България и контактни точки за Европейската съдебна мрежа от участие 

в 47-ма Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела, проведена в 

периода 21-23 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

48.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Татяна Грозданова 

– съдия в Софийски окръжен съд и Татяна Гьонева - съдия в Окръжен 

съд, гр. Стара Загора, членове на Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела в Република 

България и контактни точки за Европейската съдебна мрежа от участие 

в 47-ма Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела, проведена в 

периода 21-23 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия.  

48.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и 

съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет 

страницата на ВСС, в раздел: Международна дейност/Международно 

сътрудничество/ Международни организации/ Национална съдебна 
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мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 

Република България „и Международна дейност/Доклади анализи и 

решения/Доклади от международни срещи“. 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 49. Г-жо Итова, може 

би Вие трябва да докладвате т. 49. 

МИЛКА ИТОВА: Аз си правя отвод по дисциплинарното дело, 

за което съм избрана, като основание за това, че преди това съм 

участвала в такъв състав и съм била докладчик по делото. Затова 

считам, че има основание за моя отвод. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, чухте аргументите на г-жа Итова. 

Предложението е ВСС на мястото на отвелия се член на състава да 

определи друг член на дисциплинарния състав, за да бъде той 

председател на дисциплинарния състав и докладчик, нали така? 

(намесва се М.Итова: да). 

 

(Главният секретар тегли жребий под наблюдението на 

Димитър Узунов, който обявява резултата: Калин Калпакчиев) 

 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Сега между Карагьозова, Калпакчиев и 

Кузманова. Разбъркваме измежду състава. Натискаме – честито г-жа 

Кузманова.  

 

(Главният секретар тегли жребий под наблюдението на 

Димитър Узунов, който обявява резултата: Мария Кузманова) 
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ЛОЗАН ПАНОВ: По т. 50 гласуваме състава, който ще влезе в 

дисциплинарното дело, а именно г-жа Мария Кузманова, г-жа 

Карагьозова и г-н Калпакчиев. Докладчик определен от състава на 

случайния принцип е г-жа Мария Кузманова. 

12 гласа „за“. 

 

 

(След изтеглен жребий и проведеното явно гласуване) 

49. ОТНОСНО: Предложение за избор на нов член на 

дисциплинарен състав по дисциплинарно дело №17/2016 г. по описа на 

ВСС 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

49.1. Приема отвода на Милка Итова като председател и 

докладчик по дисциплинарно дело № 17/2016 г. 

49.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий на мястото на Милка Итова, 

Калин Калпакчиев. 

49.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Мария Кузманова за 

председател и докладчик. 

/Решението е взето без участието на Милка Итова, 

поради направен отвод/ 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 51. Точка 51 е по мое 

искане за включване в дневния ред. Искам да ви информирам за 

проведеното заседание на Управителния съвет на НИП в четвъртък, 

миналата седмица и на това заседание докладвах взетото решение от 

13.12., с протокол № 28 т. 54.6. – „Допълване на годишната програма на 
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Националния институт на правосъдието със специализирани обучения 

за новоназначени съдебни служители в Софийския районен съд.“ 

Спомняте си, че определихме срок до 31.01.2017 г. с изпълнителни 

членове на УС на НИП към Съдийската колегия на ВСС“. В изпълнение 

на това решение в т. 1 от дневния ред на УС г-жа Тачева предложи и УС 

взе решение в следния смисъл:  По т. 1 „Приема за сведение 

предоставената от директора информация за проведените от НИП 

обучения на съдебни служители от Софийския районен съд“, и по т. 3: 

“Възлага на директора да предложи мерки от спешен порядък за 

обучението на съдебните служители от Софийския районен съд“. По 

отношение на т. 3.1.“специализирано въвеждащо обучение на 

новопостъпилите съдебни служители“, т. 3.2. „текущо обучение за 

съдебни служители по длъжности“. Срокът по т. 3 е 31.01.2017 г. Както 

виждате и от материалите по преписката, става дума за обучение както 

на новопостъпили съдебни служители, така и на съдебни служители, 

които са вече заемащи длъжности в Софийския районен съд. Към 

преписката се съдържа и информация за кореспонденцията между 

Софийския районен съд, и председателя на Софийския районен съд и 

Министерство на правосъдието, темите, предвидения бюджет, изобщо 

темата я представям пред вас, защото една от предвидените мерки във 

връзка със Софийския районен съд засягаше обучението в НИП на 

съдебни служители, работещи в Софийския районен съд.  

Предлагам по точка 51 диспозитив: Приема за сведение 

решението на УС на НИП. (намесва се Г. Карагьозова: поздравления за 

бързата реакция) Поставих го като допълнителна точка, защото 

протоколът не беше изготвен в понеделник. 

Режим на гласуване.  

Г-жа Кузманова също участва в Управителния съвет на НИП. 

12 гласа „за“. 



132 
 

 

(След проведеното явно гласуване)  

51. ОТНОСНО: Приемане за сведение на извлечение по т. 1 

от Протокол № 95/15.12.2016 г. от заседание на Управителния съвет на 

Националния институт на правосъдието 

 

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И:  

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ извлечение по т. 1 от Протокол № 

95/15.12.2016 г.  от заседание на Управителния съвет на Националния 

институт на правосъдието. 

  

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 52. Г-н Калпакчиев.  

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Точка 52 е писмо, което 365 съдебни 

служители и  съдии Софийския районен съд са изпратили до членовете 

на ВСС, Съдийската колегия. Аз вече резолирах писмото. В писмото 

служителите на първо място отправят призив да не се политизират 

проблемите на Софийския районен съд, включително и тук бих добавил 

от страна на членове на ВСС чрез публични изказвания да влагат 

политически подтекст в чисто професионалните искания на съдиите и 

служителите от Софийския районен съд. Освен това, в писмото те 

описват дълбочината и тежестта на проблемите, с които ние сме 

запознати вече, надявам се, всички, свързани с несправедливото 

заплащане на съдебните служители, което не отговаря на по-високата 

им натовареност чисто обективно. Освен това описват какви са 

проблемите, свързани с конкретните служители в съда, деловодство, 

регистратура, архив, компютърните и деловодните системи в съда, 
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които предполагат съвсем различен подход на решаване на тези 

проблеми, тъй като списъкът на съда е уникален, сам по себе си.  

Всички съдилища правят съдебната система на България. Според мен, 

както правят искане за това да не се приемат оставките на 

ръководството на Софийския районен съд, тъй като съдиите и 

служителите изразяват своята позиция, че е поставено начало за нова 

организация в съда, която подобрява положението и те разчитат на 

ръководството на съда да довърши започналите добри организационни 

действия. 

Основното, което според мен, можем да извлечем от писмото 

на съдиите и служителите е, че те изискват  нов подход към решаването 

проблемите на Софийския районен съд, свързани с натовареността на  

съдебните служители и организацията в съда. Действително 

досегашната практика, която ВСС и Съдийската колегия в частност са 

прилагали по отношение на разглеждане дейността на съдебните 

служители е отчитането на съотношение брой съдии: служители във 

всеки един съд.  Този критерий не е достатъчен, не показва в цялост и в 

дълбочина естеството на работата на всеки един съдебен служители и 

действително трябва да се предприемат стъпки за това да се свърже, да 

се направи връзка между обема работа, която извършва всеки един 

служители и неговото заплащане, за да бъде по този начин по-

справедлив и уреден въпросът със статуса на съдебните служители в 

съдилищата, конкретно в районните съдилища, но не само.  

Писмото съм внесъл за запознаване, но така или иначе 

трябва да сме наясно с това какво се случва в най-големия Районен съд. 

Вече са набелязани мерки от Съдийската колегия. По част от тях се 

работи, както виждате и в предходната точка, някои вече са в напреднал 

процес на изпълнение. Да уведомя тук и останалите членове на 

Съдийската колегия, че вчера на заседание на Комисията „Съдебна 
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карта, натовареност и съдебна статистика“ взехме решение за 

организиране през м. януари на работна среща, включваща 

представители на Софийския районен съд, Софийски градски съд и 

Върховния касационен съд по финализиране предложенията за промяна 

на подсъдността по граждански и наказателни дела, с оглед публичната 

им защита и представяне пред компетентните органи със законодателна 

инициатива, както и предложихме на комисиите, които имат ангажимент 

по останалите мерки, конкретен график за осъществяване на дейността 

по тези мерки.  

Тъй като постъпи днес и го включихме като допълнителен 

материал писмо от 12 председатели на районни съдилища в страната –

районните съдилища в Пловдив, Плевен, Габрово, Перник, Враца, 

Благоевград, Царево, Средец, Бургас, Пазарджик, Стара Загора и 

Варна, смятам, че сме длъжни да коментираме и становището на тези 

12 колеги.  

Призовавам отново да не се противопоставят съдиите и 

съдебните служители от Софийския районен съд на останалите съдии и 

служители в районните съдилища в страната. Това не е конструктивен 

подход, а наслагва напрежение и по никакъв начин не е полезно за 

решаване на специфичните проблеми на всеки един съд, макар и да 

имат общи съдилищата, специално Софийският, съм съгласен с това, че 

имат специфични проблеми, които налагат отделен подход. Затова 

мисля, че искането, което са отправили дванадесетте председатели в 

това писмо, за събиране на коректна информация на натовареността на 

районните съдилища, така или иначе е в изпълнение за в бъдеще.  

Те предлагат натовареността да се анализира и на база 

данните в СИНС, т.е. новите Правила за оценка на натовареността на 

съдиите да се имат предвид. Имат предложение (с което аз съм 

съгласен) да се отчита и да се извърши анализ на натовареността на 
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съдебните служители на база на реалния обем от работа, която всеки 

един служител изпълнява. В някаква степен това изискване е изпълнено 

с назначаването на функционален анализ на администрацията на 

Районния съд, а и ще бъде предмет на работа по …предложение, което 

гласувахме миналата седмица на Пленума, с което се ангажира г-жа 

Карагьозова. В най-общи линии това. 

Искам да отбележа за коректност, че цифрите, които са 

посочили 12-те председателя за брой свършени дела на едни от най-

натоварените районни съдилища, не са съвсем коректни. Броят 

свършени дела на Софийски районен съд е по-малък от броя постъпили 

дела и това се дължи на най-различни причини, които тук сме 

коментирали…(не се чува), включително и Инспекторатът не е 

съдействал за това да се установят комплексно причините за 

сравнително високата висящност на делата в Софийския районен съд. 

Това се дължи на множество фактори, голяма част от които са 

обективни - прекомерната натовареност, т.е. влизането с много дела за 

разглеждане обективно води до намаляване на тяхната решаемост; 

проблемите с призоваване; доскоро с липсата на подходящи битови 

условия, много тежките битови условия и на съдиите, и на служителите, 

също имат решителен принос към това. Освен това структурата на 

делата в Софийския районен съд (ние сме го посочили в годишните 

анализи) е съвсем различна. Делът на заповедните производства в 

сравнение с други районни съдилища тук е сравнително по-малък, а 

освен това тук са концентрирани дела, по които страните са от цялата 

страна, не само от София, което обективно отново води до забавяне на 

тяхното приключване, свързано с призоваване, издирване на страни и 

пр., и пр. Така че несправедливо е и невярно да възложим в субективна 

вина на съдиите от Районния съд високата висящност, която обективно 
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се поддържа в този съд. Нейното преодоляване наистина е въпрос на 

комплексен подход, който мисля, че трябва да предложим. 

Цифрите по отношение на средния брой дела за 

разглеждане, съответно свършени не съвсем коректно са посочени в 

писмото на колегите. Всеки може да направи справка в годишния анализ 

за натовареността на районните съдилища за 2015 г., който е 

публикуван на сайта на Висшия съдебен съвет. 

ЛОЗАН ПАНОВ: По ред на подадените заявления за 

изказване, г-жа Георгиева, след това г-жа Ковачева, г-жа Итова. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, запознах се с писмото 

на група съдебни служители и магистрати от Софийския районен съд. 

Запознах се и с писмото на колегите председатели на (може да се каже) 

едни от най-натоварените районни съдилища извън София. 

Искам да помоля колегата Калпакчиев при изказванията си 

да се въздържа от квалификации по отношение на членовете на Висшия 

съдебен съвет и на нашите колеги - председатели на районните 

съдилища, които точно както и съдиите, служителите, председателя на 

Районен съд-София и ръководството на този съд, имат право да 

изкажат своето становище и мнение. Призовавам колегата Калпакчиев с 

изказванията си да не противопоставя съдии и служители от различни 

региони, както и нас тук, на тази маса. 

Колеги, в писмото на служителите и съдиите - част от 

служителите и част от съдиите, - което ни беше предоставено днес от 

Софийски районен съд, аз виждам описание на тежестите, които тези 

хора изпитват във връзка със своята работа. Накрая виждам едно 

изречение, с което те казват да оставим ръководството в този му вид, 

каквото е досега, да си свърши работата. В момента мисля, че просто 

трябва да приемем за сведение фактите, които са изнесени в писмото, а 

те не са различни от това, което вече знаем, и както се видя, в предишно 
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заседание на колегията взехме решение да предприемем конкретни 

мерки за облекчаване на натовареността в този съд и за въвеждане на 

някакви мерки във връзка с организацията на работа, защото като се 

вгледа човек в проблемите, които има Софийският районен съд, 

очевидно, че те опират и до организация на работа на ръководството на 

съда и съответно мисля, че тук трябва да се види и ролята на по-горния 

окръжен съд или на Софийски градски съд по отношение на контрола, 

който той може да упражни върху този по-долен сън - Софийския 

районен съд. 

Бих предложила писмото на колегите - председатели на 

районните съдилища, да бъде публикувано на нашия сайт, а не да 

излиза, предоставено някак си инкогнито от някого в медиите. Това 

писмо заслужава да бъде много сериозно разгледано, защото в него 

колегите, които административни ръководители на най-големите 

районните съдилища извън територията на София, поставят много 

важни въпроси. Те поставят въпроса за ефективността от работата на 

съда и на конкретния съдия. Тук са посочени конкретни цифри, които аз 

мога да кажа, че не са коректни. Направен е анализ на това каква е 

ефективността на всичките тези 12 районни съдилища и се вижда, че 

тази ефективност е между 80 и 90%, за разлика от ефективността на 

работа на Софийския районен съд, тя се изчислява на брой решени 

дела. В крайна сметка работата на съда е каква? Да реши делата, да 

реши съдебните спорове и да предостави правната услуга на 

гражданите. 

Освен това тук е направен един също много интересен 

анализ от колегите от страната по отношение на това какъв е броят 

служители, които обслужват един съдия или един състав в Софийския 

районен съд, и броят на служителите и броят на съдиите, които 

обслужват, в съдилищата извън София. Този анализ е много интересен, 
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защото е обвързан и със заплащането на служителите. За сравнение 

само ще ви кажа, че те са достигнали до извода, че в София на един 

съдия, който решава 48.96 дела на месец, се падат 3.41 служители с 

общо месечно възнаграждение в размер - ако приемем, че средната 

заплата според писмото е 800 лева на служител, за обслужването на 

един съдия от служители в Софийски районен съд се падат 2728 лева. В 

Пловдив това е 1952 лева; в Плевен - 2016; в Стара Загора - 1984, и т.н. 

Всичко е посочено изчерпателно в писмото. 

Едно от моите предложения е да се публикува това писмо на 

страницата на ВСС, за да може всички съдии и служители от цялата 

страна, пък и гражданите да се запознаят с този кратък, много 

съдържателен и показателен анализ за това как работят тези 12 

районни съда извън столицата. Не смятам, че софийските съдии и 

служители трябва да се обиждат. Напротив, мисля, че има място те да 

заимстват по някакъв начин добрата практика от съдилищата в 

провинцията, а не да се разделяме на съдии от София и съдии извън 

София; на служители в София и служители извън София. Това 

изключително много зависи от тона, който ние ще дадем тук като 

съдийска колегия. Затова моля да няма противопоставяне, а да се гледа 

конструктивно на проблемите, които са се създали в Софийския районен 

съд и те да бъдат решени добронамерено. Аз приемам писмото на 

колегите от страната като едно добронамерено послание към колегите 

им от Софийския районен съд. Няма пречка Софийският районен съд да 

почерпи добра практика от провинцията. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Неделчева. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Благодаря, г-н Панов! 

Колеги, аз няма да бъда многословна. Запознах се с двете 

писма. Писмото от съдии и служители от Софийския районен съд 

извежда основното искане да не се приема оставката на 
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административното ръководство, тъй като са взети вече мерки за 

преодоляване на трудности, които по-нагоре в текста са описани вече. 

Ние не спорим по тези обстоятелства. Предприети са мерки, които се 

надявам чрез резултатите от функционалния анализ да бъдат 

преодолени. Едно ми направи впечатление от писмото на колегите от 

Софийския районен съд. Пише: „100 човека призовкари ежедневно 

обхождат огромни райони, връчват книжа" и т.н. Действително това е 

трудно. Всъщност по щат са 95 призовкарите в Софийския районен съд 

и от тях около 30 са свободни. Аз апелирам към ръководството, все още 

действащо в този съд, да заяви какви мерки са взети по повод 

решението на Комисия „Съдебна администрация" преди повече от 

година за обединяване на службите по връчване на книжа, която 

инициатива предприе председателят на Софийския градски съд, която 

възможност е уредена в чл. 70, мисля, че беше, от Правилника за 

администрацията на съдилищата, именно за да може да се районира 

територията за обслужване на съответния съд и един район да бъде 

посещаван от призовкари на различните съдилища, за да може да има 

по-голяма рационалност и не голяма площ за обхождане. Не ми е 

известно по този, също част от проблема въпрос, защо отказваше 

ръководството да предприеме каквото и да е. 

По отношение на писмото и становището, изпратено от 

председателите на 12-те съда в страната. Мога да приветствам 

наличието на такива колеги, които са очевидно в текста на становището 

и писмото, което са изпратили, няма и елемент на напрежение и 

политизиране на обстоятелствата и ситуацията. Напротив, те зоват и 

нас, и колегите си от Софийския районен съд да не извършват действия 

и създават предпоставки за противопоставяне на служители и съдии 

между Софийския районен съд и тези от останалите такива в страната. 

Точно това е призивът на колегите, подписали се под писмото. Има 
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обаче нещо много конкретно в становището на тези председатели. Ще 

поясня, че това са едни съдилища, които имат изключително добра 

организация на работата и много висока ефективност и могат 

действително да се окажат добра практика в много отношения за всеки 

друг. Но конкретните предложения, които те дават (и аз ги споделям), са: 

първо, статистическата информация и данните, които касаят районните 

съдилища (в случая те засягат районните съдилища, според мен изобщо 

трябва да се обхванат всички съдилища), следва да обобщават данни за 

брой постъпили дела и съответно брой свършени дела, във връзка с 

което да се променят статистическите отчети на Висшия съдебен съвет, 

на Съдийската колегия в случая, освен съществуващия отчитан вече 

критерий „брой дела за разглеждане". 

Второто конкретно и рационално предложение, което 

извеждам аз от това становище, е да бъде извършен функционален 

анализ на натовареността на районните съдилища - там, където броят 

на постъпили и свършени дела е над 45 на съдия, за да може да се 

съпоставят и анализират тези данни с оглед обективните изводи и 

мерки, които предстои да бъдат приети. Или накратко, предложените ми 

във връзка с конкретното становище, дадено от колегите от страната, е 

(като диспозитив днес): в таблица за натовареността на магистратите и 

служителите (Приложение № 2, образец) да бъде въведена 

допълнителна колона „брой постъпили дела" (това трябва да бъде 

преди колона 22); съответно нова колона „брой дела за разглеждане на 

един съдия спрямо постъпилите", респективно колона за свършените 

дела имаме. Това е конкретното предложение по отношение 

коригирането на Приложение № 2 - Таблица за натовареността на 

магистратите. 

По отношение на второто предложение. Предлагам Комисия 

„Съдебна администрация" да обсъди, ако се налага и във вариант на 
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разширена работна група, възможността за функционален анализ на 

съдилищата с натовареност над 45 дела спрямо постъпили и свършени. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Калпакчиев, заповядайте! 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Колеги, аз искам да кажа, че с нито 

една моя дума или реплика не смятам, че съм противопоставил 

колегите, напротив. Току-що колегите Георгиева и Неделчева направиха 

това, и то съвсем ясно. Те казаха, че неработещите, или зле работещите 

съдии в Софийския районен съд трябва да почерпят опит от добре 

организираните съдии в страната. Много ви моля, това наистина е 

изключително вредно, което правят. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: А, не, аз имам реплика. Такива 

дума аз не съм употребила. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Така. Много моля да отворите (казах 

ви - един от големите проблеми в нашата работа е, че ние не четем 

материалите, анализите, данните, с които разполагаме), вижте анализа 

за натовареността на съдилищата за 2015 г. Има данни за брой 

постъпили, брой разгледани, брой решени, брой прекратени дела, и 

това е за всеки един съд. Много моля, вижте коректните цифри. 

Натовареност по щат: Софийски районен съд, 2015 г., брой дела за 

разглеждане - 65.15; брой свършени дела месечно на един съдия - 48.89 

(Намесва се К.Неделчева с реплика, не се чува). Чуйте внимателно! 

Действителна натовареност към 31 декември, то съобразно заетия щат, 

брой дела за разглеждане на един съдия в Софийския районен съд - 

117.25; брой свършени дела - 87.99. 

Колеги, това са истинските цифри. Вижте надолу, няма да 

изброявам за останалите 12 и всички останали съдилища, няма такива 

цифри. В пъти е разликата. Нека не преиначаваме истината! Нека 

търсим решения на проблемите, а не да казваме непрекъснато, че няма 

проблеми, или че проблемът е в хората! Проблемът е в нас. Така че, 
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много ви моля, няма какво да променяме статистическите форми; … 

изключително пълна по всички възможни признаци статистическа 

информация. И ние го правихме, ако си спомняте, още миналата или по-

миналата година. Ние събирахме тази информация, но сега отчитаме в 

таблиците за брой постъпили, брой разгледани, брой свършени дела, 

така че да се обхване изцяло дейността на всеки един съд. Не 

спекулирайте с данните. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Неделчева, заповядайте! 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Благодаря, колега Панов! 

Аз имам право на реплика. Апелирам към колегата 

Калпакчиев да не преиначава думите, които съм употребила. Аз имам 

достатъчно възможност да формулирам изказа си. Не съм употребила в 

случая думите „неработещи колеги" в Софийския районен съд. 

Следващото нещо, което ще кажа, повтарям, в Приложение 2 

липсва колона „брой постъпили дела". Колега Калпакчиев, да се лъже е 

грях. (Намесва се К.Калпакчиев: добре, че казахте на тази маса, че да се 

лъже е грях). Следващото, което е, бих искала да призова колегата 

Калпакчиев, не бих искала и мисля, че никой от нас не го иска, той от 

позицията на собственото си его, от позицията на собствената си 

ценностна система да определя кой е прав, кой говори истината, кой я 

преиначава и да се вживява в ролята на съдник. Това е неетично. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Само да кажа, че когато цифрите 

говорят, и боговете мълчат. Така че нека да гледаме цифрите, има ги на 

разположение на всеки един от нас. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Благодаря, г-н Председател! 

Аз, за разлика от колегата Калпакчиев, взимам думата, когато 

ми я дават. Искам да кажа, че цифрите в писмото, което е от 12 

председатели на районни съдилища, и то най-големите районни 



143 
 

съдилища и най-натоварените, са взети от нашия 6-месечен 

статистически отчет, т.е. това са цифри от нашата статистика, така че 

приемам становището на г-н Калпакчиев, че цифрите са некоректни. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Има ги на сайта. Какво не приемате? 

Има ги на сайта, аз не си ги измислям. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Заповядайте, г-жо Ковачева! След това г-жа 

Найденова. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Уважаеми колеги, на първо място, и двете 

писма дойдоха днес в Съдийската колегия. Мисля, че трябва да бъдат 

прочетени внимателно и едва тогава обсъдени. Аз съм съгласна с 

предложението на г-жа Георгиева да се публикува становището на 

председателите на районните съдилища. Добре би било да публикуваме 

и становището на съдиите и на служителите от Софийския районен съд 

- тази „скромна" група от близо 400 души, която го е подписала, за да се 

види пък тяхната позиция и всеки сам може да си направи извод дали 

става въпрос за разделение, дали става въпрос за противопоставяне и 

кой провежда подобна линия или политика, ако може да бъдем 

упреквани в такова нещо. 

Аз мисля, че когато един съд, т.е. съдиите и служителите в 

този съд заявяват, че имат някакъв проблем, ние трябва да решим този 

проблем с инструментариума, който ни е възможен, а не да 

противопоставяме този съд на останалите съдилища. И тук 

противопоставянето не е по линията „София и провинция", защото 

Софийският районен съд е това, което е. Защото територията, 

съдебният на която е разположен, определя и броя дела, с които е 

натоварен, с всички произтичащи от това трудности в тяхното 

администриране и управление. Мисля, че колегията дължи отговор на 

поставените въпроси от служителите и от съдиите и че този отговор не 
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може да бъде изчерпан с мерките, които приехме на едно заседание по-

рано. 

Разбира се, отговор се дължи и на въпросите, поставени от 

председателите на съдилищата, които са ни изпратили това писмо. Аз 

не можах да разбера от писмото това решение на общото събрание на 

съответните съдилища ли е, или е инициатива на 12 председатели на 

най-натоварените районни съдилища. Разликата е в детайлите. 

Понякога обаче и те са важни. Не мога да коментирам анализа, който е 

направен в писмото на 12-те председатели, защото тук се работи с едни 

осреднени цифри - ако примерно заплатата е еди-колко си лева, 

средната заплата, то тогава в Районния съд-София цифрата е еди-каква 

си, а в Районен съд-Пловдив, или Плевен, или Стара Загора е еди-каква 

си. Аз мисля, че този анализ трябва да дойде от съответните комисии 

към Съдийската колегия преди да тръгнем да обсъждаме какво е 

положението в Софийския районен съд и в останалите съдилища. 

Мисля, че когато приехме класификатора, всички тези обстоятелства би 

следвало да бъдат отчетени, и мисля, че са отчетени. Сега някакъв нов 

анализ ли ще направим, на същите цифри? Не ние и не съдиите и 

служителите от Софийския районен съд са му дали друг статут, 

различен от този на останалите районни съдилища, а е по силата на 

закона. И това не е привилегия, а е отчитане на различните 

обстоятелства и условия, при които работи този районен съд в 

сравнение с останалите районни съдилища. Отчитането на разликите и 

поставянето му в различно положение по отношение на ранговете на 

съдиите и възнагражденията на съдебните служители и на съдиите не е 

повод за демаркационни линии между този съд и останалите съдилища. 

Мисля, че предложенията, които бяха направени във връзка с 

промяна на статистическите отчетни форми, трябва да бъде обсъдено 

от комисията. До преди малко си говорехме, че не е хубаво да се внася 
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нещо в колегия, преди да е обсъдено в съответната комисия, така че 

всяка комисия спрямо собствената си компетентност мисля, че може да 

се запознае с тези писма и в първите заседания, които ни предстоят в 

новата година, да предложи своето виждане по тях на колегията. 

Още веднъж призовавам да се отнасяме с уважение към 

негодуванието и към протеста; да бъдат обсъдени доводите на колегите 

и на служителите и да бъде отговорено по подобаващ начин както на 

тези от Софийския районен съд, така и на всички останали. Няма 

разлика между районните съдии и не тук трябва да бъде прокарвана 

тази разлика. Няма защо да си говорим за София и за провинцията. 

Трябва да си говорим за проблеми и за това как ние решаваме тези 

проблеми. И не може протестът на един съд да се обръща и да се 

използва като оръжие срещу същия този съд. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Найденова, поискахте думата. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Да. Аз ще бъда съвсем кратка, за да не 

повтарям казаното от г-жа Ковачева. 

Мисля, че днес можем само да приемем за запознаване 

двете условно наречени „писма". Няма да коментирам направения 

анализ на статистическите данни за първото 6-месечие, а ми се иска 

наред с адресираните до Висшия съдебен съвет писма от 

председателите на 12 районни съдилища в страната, както и от съдии, 

съдебни служители и държавни съдебни изпълнители от Софийския 

районен съд, наред с тяхното публикуване, нищо, че тя вече е на сайта, 

но за компактност на възприемане на информацията, заедно с тях да 

бъде публикувана и информацията за натовареността на магистратите в 

районните съдилища за първото полугодие на 2016 г. Нека да вървят 

заедно, тъй като…(намесва се М.Кузманова: тя е публикувана). Да, г-жо 

Кузманова, знам, че е публикувана, но систематично да вървят заедно. 

Всеки, който я погледне, ще може да си направи извод дали соченото 
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съотношение между магистрати и съдебни служители в Софийския 

районен съд от 3.41 е най-голямото в страната; в тази таблица има 

други съотношения, които надвишават това и дали меродавното е това 

съотношение, или съотношението между брой служители и общо 

магистрати, включително и държавните съдебни изпълнители, защото 

абсолютният брой на съдебни служители във всеки един съд включва и 

тези съдебни служители, които по длъжностна характеристика 

извършват функции, обслужващи само съдебното изпълнение, 

възложено на държавните съдебни изпълнители. Там съотношението е 

различно, то се променя. Няма да коментирам повече данните. Смятам, 

че внимателно следва всеки от нас да се запознае с тези писма, и ако 

искаме да ги коментираме и да правим изводи за бъдещите си решения, 

следва да се базираме и на много повече информация, отколкото е 

обсъждана и в двете писма. 

Аз мисля, че решението, което Съдийската колегия взе 

миналата седмица, като реши да се възложи функционалния анализ на 

Софийския районен съд, е правилното (подкрепих го) и едва след него 

може да се мисли дали изводите от него налагат промяна в 

класификатора или не. Така поне аз в тази насока разбирам призива на 

председателите на 12-те районни съдилища. То някак си ми звучи в 

синхрон с нашето решение, а не като призив изобщо да не разглеждаме 

проблема на съдебната администрация в Софийския районен съд. Това 

е моето конкретно предложение - за систематизация на възприеманата 

информация и наред с тези две писмени обръщения към Съдийската 

колегия да бъде публикувана и информацията за натовареността на 

районните съдилища за първото полугодие на 2016 г. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Калпакчиев, заповядайте! 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: За да бъда коректен по казаното. 

Статистическите данни за полугодието също са налични на сайта. 
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Колегите - 12 председатели на районни съдилища са се позовали на 

данните за 6-месечието, а аз цитирах данните за натовареността за 

цялата 2015 г. Така сме процедирали винаги, коректно е да се 

позоваваме на анализ за натовареността, когато правим изводи за 

тенденции за по-дълги периоди от полугодишния период; 

статистическата наука е доказала, че изключително несигурни данни 

разкрива, така че въз основа на 6-месечни данни не е коректно да се 

правят каквито и да е изводи, така че и моят призив е: нека да гледаме 

цифрите в тяхната цялост и какво стои зад тях, защото просто едни 

числа сами по себе си, ако не ги разгледаме в система и във връзка с 

това какво стои зад тях, нищо не могат да ни покажат. Присъединявам 

се към казаното от г-жа Найденова за решението. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Кузманова, заповядайте! 

МАРИЯ КУЗМАНОВА: Благодаря, г-н Панов! 

Току-що съм отворила на Таблица, Приложение № 2, което е 

за 2015 г. и което коректно колегата Калпакчиев цитира. Същевременно 

съм отворила и на таблицата за натовареност на магистратите за 

първото полугодие на 2016 г., където коректно са цитирани брой 

свършени дела месечно и цифрите са абсолютно същите, които са и в 

становището на председателите на районните съдилища. (Намесва се 

К.Калпакчиев: по щатовете само…). Брой свършени дела по 

действителна натовареност, г-н Калпакчиев. Вижте жълтото, отворете и 

ще разберете, че точно това е цитирано. 

Уважаеми колеги, едно нещо, което тук ми прави за първи път 

впечатление и което колегите поставят, е да се въведе критерий „брой 

постъпили дела", който да стане водещ. Такъв критерий „постъпили 

дела", актуален, безспорен, може да бъде изведен от Централната 

система за разпределение на делата, чийто софтуер и всички протоколи 

се намират във Висшия съдебен съвет.  
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В миналото заседание на Съдийската колегия аз ви 

представих бройки постъпили, разпределени дела за периода 

09.12.2015 г. - 09.12.2016 г. Няма проблем за цялата година с един 

алгоритъм, който г-н Кошутов ще ни даде, този брой и показател да 

стане водещ. 

 

Ние вече имаме една календарна година, при която, пак 

повтарям, всички протоколи са тук, данните са тук, така че няма да е 

никак трудно това нещо за всеки един районен съд в страната или 

просто за всеки един орган на съдебната власт да бъде упоменато.  

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Аз предлагам всичките тези въпроси да 

бъдат обсъдени в съответната комисия. Днес дойде писмото - днес 

променихме статистическата форма! 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Г-жо Карагьозова, опасявам се, че 

Вие като член на Комисия съдебна карта, натовареност и съдебна 

статистика  правите подобно предложение. Единствено в таблицата с 

най-обобщените данни не фигурира графата за висящи в началото на 

периода, но във всички останали таблици, които са разбити по отделни 

видове съдилища, отделно по нива - за апелативните, за окръжните, за 

районните от областните центрове, включително СРС, за районните 

съдилища и т.н., фигурира графата „Висящи дела в началото на 

периода", останали несвършени от предишната година. Нямам нищо 

против тази графа да бъде изведена и в обобщаващата таблица. Но да 

твърдите, че изобщо няма такива данни, това просто не мога да го 

характеризирам! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жа Кузманова, после г-н Иванов, след това 

г-жа Найденова. И, после - надявам се, че и аз мога да кажа няколко 

думи. 
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МАРИЯ КУЗМАНОВА: На кого сега да отговоря - дали на г-жа 

Карагьозова или просто на всички... Приложение № 2, отворете го, 

колеги, и там ще видите, че брой постъпили дела, това, което виждам 

днес в становището на колегите, го няма. Това имах предвид - да бъде 

включено точно в това приложение, което е Таблица за натовареност на 

магистратите в съдилищата. Постъпилите дела се имат предвид в 

общите таблици в другите приложения, но не конкретно и в тази. И да не 

кажем, че в отчетните доклади се твърди нещо, фактически досега 

постъпваше разнопосочна информация, специално от Софийски 

районен съд. А сега вече след като имаме тази система, може съвсем 

коректно да се направи тази извадка. Това ще предложим в комисията, 

няма проблем. 

КАМЕН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, и становището на съдии, 

служители, съдебни изпълнители от РС-София, и становището на 12-те 

административни ръководители, колегите, които са изпратили до нас 

свое виждане по проблемите, сме го получили днес сутринта. Най-

доброто нещо, най-хубавото нещо, което днес можем да направим, е да 

отдадем значение и на едната и на другата заявка към нас, защото и в 

едната и в другата са очертани и проблеми, и виждания на колеги. Най-

лошото, което можем да направим, е да продължим, въпреки 

декларираното от всеки един от нас, да разделяме колегите и да 

противопоставяме исканията на едни на становището на други. Моето 

предложение е, и двете заявления да бъдат разпределени в комисиите 

и всяка една комисия да се запознае внимателно със становищата и ако 

открие възможност да бъде полезна, съобразно правомощията и 

капацитета си да изрази становище към Съдийската колегия в 

съответната насока, в която да изрази свои виждания и по заявеното от 

колегите от СРС, и по заявеното от административните ръководители на 

посочените 12 съда. Защото и в заявеното от колегите се твърди, че е 
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добре да се направи функционален анализ на тези съдилища. Точно 

затова по комисиите ще бъде преценено в детайли, тези колеги в 

състояние ли са сами да го направят, имат ли нужда да бъдат 

подпомогнати, така както приехме да бъде подпомогнат СРС. Да 

разгледаме детайлно въпросите, които поставят, защото в противен 

случай ще продължим да коментираме в общност поставените задачи, 

без да може в момента да излъчим решения, такива, каквито колегите са 

поставили в заявленията си към нас. Затова, предложението ми е и 

двете заявления да бъдат изпратени на съответните комисии към 

Съдийска колегия, за запознаване и анализ.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря. Колегата Иванов ме улесни, 

щях да предложа това, което каза и той, и затова се въздържах да правя 

повече коментар по същество по двете предложения. Само, колеги, 

искам да припомня, че няколко точки по-рано в дневния ред, т. 42, 

одобрихме статистическите таблици за отчетност. Всеки може да види 

какво съдържа един отчет за работата на районен съд. Това, че за 

шестмесечието сме дали по-малко данни, не значи, че такива няма. 

Затова по-рано казах, че тепърва ще трябва да се направи анализ на 

базата на цялата информация. Затова нека да ги приемем за сведение и 

съответно Комисията по натовареност и КСА да си направят 

подобаващите анализи на база на данните.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, други изказвания? Няма. Добре. 

Ще бъда съвсем кратък. Днес е Игнажден - 20 декември. По 

това, кой ще влезе в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде и 

следващата година. Ако  е добър, то през цялата година в къщата ще 

има благоденствие и успех във всичко. От това какво сега в нашето 

последно заседание ние  ще допуснем, може би такава ще ни бъде и 

следващата година. Ако допуснем конфронтация, противопоставяне, по-
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различен, некоректен тон, може би такава ще бъде и следващата 

година. Дай Боже, да не се случва така! И все пак, моята позиция е 

малко по-различна отколкото на г-н Калпакчиев, отколкото на г-жа Галя 

Георгиева. Смятам, че не това е институционалният начин на контакт 

между различните институции и смятам, че по темата за СРС чухме 

много мнения и по-малко факти. Много мнения, и то кое от кое по 

емоционално, както и лични обиди, и пак остава впечатлението на 

хората около нас, че пак се занимаваме със себе си, отколкото с това, с 

което трябва да се занимаваме. Не е важно кой първи е направил 

стъпката, но така или иначе с публикуването на тези писма, се 

опасявам, че ще има още някаква подписка, след това ще има още 

някаква покана от някого, и след това - какво ли още може да създаде 

наистина конфронтиране между колегите! Наша работа е, тези данни, с 

които разполагаме да ги анализираме по ресорни комисии и да 

предложим решение. Между впрочем, такива решения преди около 

седмица ние наистина предложихме и с голямо мнозинство започнахме 

да ги прилагаме. Не е задължение на колегите от другите съдилища да 

вършат работата, която ние трябва да си свършим. Затова казвам, че 

имаше като че ли малко повече емоция. Такава емоция виждам и в 

писмото на колегите от Софийски районен съд - магистрати и съдии - а 

не толкова факти и конкретика. След 11-12 дни ще свърши годината и 

ще имаме вече малко по-ясна представа за броя дела, които са 

постъпили, колко от тях са били разгледани, какви проценти и т.н. 

Фактите са такива, каквито са - те наистина не могат да бъдат 

променени. Съотношението между служителите също не може да бъде 

променено. Нека наистина въз основа на тези факти да направим едни 

задълбочени анализи и да търсим възможните решения. Всичко друго е 

емоция, всичко друго според мен, отива извън нормалните предели на 

институционален контакт между институциите. Това исках да кажа. Готов 
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съм още сега, ако искате да ви дам от сайта на СРС конкретните дела, 

които са постъпили, с години наред. Нека да видим какви са 

тенденциите, какви са причините за текучеството на кадрите, и всичко 

онова, което сме коментирали, но без емоция, с факти и с добри 

анализи. Имаме последна точка 53, тя също е свързана с предходната 

точка, касаеща предложението, което г-жа Точкова направи. Г-жа 

Карагьозова припозна тази точка и я прие. Наистина смятам, че е по-

разумно, когато вече имаме ясна картина и анализ на тези факти, от 

ресорните комисии, задълбочено, аналитично да пристъпим към 

изпълнение на мерките, а защо не и с нови предложения. 

Точка 52, предложението е „приема за сведение". 

КАМЕН ИВАНОВ: И изпраща на комисиите... 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване, колеги. Да обявим 

резултата: 10 гласа „за", 1 глас „против". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

52. ОТНОСНО: Обсъждане на писма от председатели на 

районни съдилища в страната и писмо от съдии, държавни съдебни 

изпълнители и съдебни служители в Софийски районен съд 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

52.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от председатели на 

районни съдилища в страната и писмото от съдии, държавни съдебни 

изпълнители и съдебни служители в Софийски районен съд. 

52.2. ИЗПРАЩА двете писма на КСКНСС и КСА, за 

запознаване и анализ. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, точка 53 беше внесена от г-жа 

Георгиева, тя касаеше провеждането на срещата, визията на г-жа 
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Точкова, за промяна периода на срещите, които трябва да бъдат 

проведени между Инспектората, колегите и предмета на тези срещи, 

които тя постави като въпрос. Ако имате ясен диспозитив, моля да го 

представите. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Предлагам на вниманието ви 

следния диспозитив: Изменя решение на Съдийската колегия по 

Протокол № 28/13.12.2016 г. относно т. 54.5, в частта ...провеждането на 

среща по организационни въпроси с главния инспектор, инспектори от 

ИВСС относно проверките осъществявани в СРС, в срок до 22 

декември, с изпълнител Съдийската колегия, срокът да бъде изменен и 

да се счита... На какво се спряхме? 

ЛОЗАН ПАНОВ: Втората, третата седмица беше идеята. 

КАМЕН ИВАНОВ: След 10 - 20 януари. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Срещата да бъде насрочена в 

периода между 10 и 20 януари 2017 г. Срокът да се счита не 22 

декември, а да бъде между 10 и 20 януари. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Като времето, мястото и формата на 

срещата бъде ... 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: ...определен от Съдийската колегия. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, режим на гласуване. 10 гласа „за". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

53. ОТНОСНО:  Предложение от Теодора Точкова - главен 

инспектор на Инспектората към ВСС за изменение на решение на 

Съдийската колегия по протокол № 28 от 13.12.2016 г., т. 54.5. 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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Изменя решение на Съдийската колегия по Протокол № 

28/13.12.2016 г.,т. 54.5, както следва: "Провеждане на среща по 

организационни въпроси с главния инспектор и инспекторите от ИВСС 

относно проверките, осъществявани в СРС, във времето между 10 - 20 

януари 2017 г., като мястото на срещата и часа да бъдат определени от 

Съдийската колегия." 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря ви. Изчерпахме дневния ред.  

Пожелавам ви весели празници и щастливо посрещане на 

Новата година! 

 

Закриване на заседанието - 15,50 ч. 

 

 

 

Стенографи: 

Невенка Шопска 

Катя Симова 

Лидия Здравкова 

Таня Младенова 

Зоя Костова 

/Изготвен на 28.12.2016 г./ 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
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                   ЛОЗАН ПАНОВ 


