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ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 1 ЮНИ 2017 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева - министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Даниела Костова, Мария Кузманова, Милка Итова, 

Сотир Цацаров 

 

/На заседанието присъства Теодора Точкова - главен инспектор 

на Инспектората на 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 - 09.40 ч./ 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми членове на Висшия съдебен 

съвет, добър ден! 

Имате кворум. Откривам днешното заседание на 

Пленума на Висшия съдебен съвет. Дневният ред така, както е 

обявен, до момента съдържа 56 точки, които са на вашето 

внимание. Постъпили са предложения за включване на допълни 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/16/Res-VSS-2017-06-01.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/16/Res-VSS-2017-06-01.pdf
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точки в дневния ред на заседанието на Пленума на Висшия съдебен 

съвет на днешна дата - 01.06.2017 г., както следва: 

56. Проект на решение за определяне на участници в 

срещи с представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на 

Експертна мисия на ЕК в България по Механизма за сътрудничество 

и оценка (МСО) в периода 14 - 16 юни 2017 г. Известно ви е, че 

такива срещи се провеждат с представители на различните власти, 

които имат отношение към Механизма за сътрудничество и оценка. 

Внася Комисия по правни и институционални въпроси. 

Точка 57. Проект на решение за оптимизиране щатната 

численост на Административен съд-гр.Ямбол, във връзка с 

проведено събеседване и избор на административен ръководител 

по Протокол № 21/23.05.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет. Внася Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет. 

Точка 58. Проект на решение по искането на 

административния ръководител на Административен съд-София-

град, за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) щатна 

длъжност „заместник на административния ръководител" на 

Административен съд - София-град. Внася Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет 

Точка 59. Обсъждане приложението на разпоредбата на 

чл. 186, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 19а от ЗСВ. Внася 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Има ли становища по предложението за допълнителни 

точки, или да ги подложа направо на гласуване? Не виждам. 

Моля да гласувате. Благодаря ви. 

Гласували 18 от членовете: „за" - 18. Точките по 

допълнителното предложение са приети единодушно. 
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(След проведеното явно гласуване) 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

56. Проект на решение за определяне на участници в 

срещи с представители на Европейската комисия /ЕК/ в рамките на 

Експертна мисия на ЕК в България по Механизма за сътрудничество 

и оценка /МСО/ в периода 14 - 16 юни 2017 г. 

Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 

 

57. Проект на решение за оптимизиране щатната 

численост на Административен съд гр. Ямбол, във връзка с 

проведено събеседване и избор на административен ръководител 

по Протокол № 21/23.05.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет. 

Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

 

58. Проект на решение по искането на административния 

ръководител на Административен съд - София - град за 

увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щатна длъжност 

„заместник на административния ръководител" на Административен 

съд - София - град. 

Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
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59. Обсъждане приложението на разпоредбата на чл. 

186, ал. 2 от ЗСВ във вр. с чл. 19а от ЗСВ. 

Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Започваме с точка 1 от известния ви 

дневен ред - внасяне на предложения за кандидатури за 

председател на Върховния административен съд. Да припомня 

само, че съгласно приетата от вас хронограма, в четири 

последователни заседания на Пленума има възможност да се 

внасят подобни кандидатури. Днес е първата възможна дата. 

Точка 1 коректно е поставена в дневния ред, с оглед 

възможността днес да бъдат направени такива предложения. Тъй 

като такива предложения не са постъпили, отпада необходимостта 

от дискусия по точката. 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

 

1. Внасяне на предложения за кандидатури за 

председател на Върховния административен съд 

Няма внесени кандидатури 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към точка 2 и 

следващите, за които вече има готовност да докладва г-н Узунов. 

Слушаме Ви. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Благодаря! Уважаеми колеги, на 

вашето внимание са проекторешения, предложени от Комисия 

„Бюджет и финанси". Точки 2 до 33 касаят корекции на бюджети на 
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органи на съдебната власт, така, както са представени, а т. 34 до т. 

38 са общи решения с „Управление на собствеността". Предлагам 

ви, колеги, ако нямате мнения и предложения, общо гласуване по 

този раздел - от т. 2 до т. 38. (Намесва се С.Найденова при 

невключен микрофон, почти не се чува: искам отделно разглеждане 

на т. 48). Добре, тогава вижте т.т. 39, 40, 46, 47, до т. 50. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До „Правни и институционални 

въпроси", до т. 51 е предложението. Има ли обратни становища? 

Преди това имате възможност за мнения по докладваните точки. 

Приемаме, че са докладвани до точка 50 включително. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: По т. 48 искат отделно гласуване 

колегите. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Без т. 48, по останалите - от т. 2 до т. 50 

включително, с изключение на т. 48, моля да гласувате. 

Обявете резултата от гласуването. 

(Лозан Панов влиза в залата) 

Добър ден, г-н Панов. Заповядайте! 

Гласували 19 членове. Единодушно са приети проектите 

за решения по точки от 2 до 50 включително, без т. 48. 

 

(След проведеното явно гласуване общо на т. 2 до т. 47 

включително, и на т.т. 49 и 50) 

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за 

изплащане на разлика в работната заплата на командировани 

магистрати 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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Във връзка с решение на ВСС по протокол № 

10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на 

разлика в работната заплата на командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 

2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения" с 6 540 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски апелативен съд за 

2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения" с 6 540 лв. 

 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за 

възстановяване на изплатена сума от ПРБ по изпълнителен лист, 

издаден от СГС 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на 

Военно-апелативен съд по § 10-00 „Издръжка" в размер на 9 842 лв. 

с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена 

сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен 

лист, издаден от Софийски градски съд. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка". 

 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за 

закупуване на климатици 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на 

Окръжен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване 

на ДМА" с 1 490 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 

1 бр. климатик GREE /BTU 24000 - 1 290 лв. и 200 лв. за демонтаж и 

монтаж/. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 

2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА" по бюджета на съдебната 

власт. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на 

Окръжен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка" с 

общо 14 630 лв. за закупуване на 19 бр. климатици GREE /BTU 

12000 - 11 970 лв. и 2 660 лв. за демонтаж и монтаж/. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 

2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА" по бюджета на съдебната 

власт. 

 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ 

ремонт на стълбище на централния вход на сградата 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. 

на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка" с 2 903 лв. с цел 

осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище на 

централния вход на сградата на Окръжен съд гр. Габрово. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
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6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за 

изпълнение на предписанията на РО „Инспекция за държавен 

технически надзор" гр. Велико Търново, касаещи два броя 

асансьори 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. 

на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка" с 1 068 лв. с цел 

осигуряване на средства за извършването на непредвиден разход 

за изпълнение на предписанията на РО „Инспекция за държавен 

технически надзор" гр. Велико Търново, във връзка с промените в 

Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на 

асансьори в сградата на Окръжен съд гр. Габрово. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 

 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за 

закупуване на компютърни конфигурации и принтери 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 

г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка" с 440 лв. за 

закупуване на 2 броя принтери. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА". 
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2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 

г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 

1 872 лв. за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА". 

 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за 

извършен езиков превод по нохд № 1480/14 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. 

на Окръжен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка" с 2 592 лв. с цел 

обезпечаване на разход за извършен езиков превод по нохд № 

1480/14 г. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка". 

 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане 

на предявено вземане по изпълнителен лист 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. 

на Окръжен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка" в размер на 800 лв. с 

цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане 

по изпълнителен лист от 24.04.2017 г., издаден от Окръжен съд гр. 

Велико Търново. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка". 

 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане 

на разлика в работната заплата на командировани магистрати 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 

10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на 

разлика в работна заплата на командировани магистрати: 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 

2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения" с 11 093 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 

2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения" с 11 093 лв. 

 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане 

на разлика в работната заплата на командирован младши съдия 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 

10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на 

разлика в работна заплата на командирован младши съдия, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пирдоп за 

2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения" с 504 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 

2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения" с 504 лв. 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за 

възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна 

комисия за младши съдии 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и 

Окръжен съд гр. Хасково за 2017 г. с цел осигуряване на средства 

за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна 

комисия за младши съдии. 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен 

съвет с 299 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Окръжен съд гр. 

Хасково с 299 лв. 

 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане 

на разлика в работната заплата на командирован магистрат 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 

10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на 

разлика в работна заплата на командирован магистрат, 
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1. НАМАЛЯВА бюджета на Военно-апелативен съд за 

2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения" с 2 402 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски военен съд за 

2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения" с 2 402 лв. 

 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Административен съд гр. Шумен за възстановяване на разход за 

текущ ремонт на лек автомобил 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. 

на Административен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка" с 965 лв. 

за възстановяване на разход за текущ ремонт на лек автомобил 

„CITROEN C4", рег. № Н 5335 АР. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

 

15. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с 

искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на 

средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на 

органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания на персонала" със 111 823 лв. 

съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за 

изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" по бюджета 

на съдебната власт за 2017 г.  

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за 

закупуване на модул „Електронни справки към РБСС" към 

програмен продукт JES 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. 

на Районен съд гр. Брезник по § 53-00 „Придобиване на НДА" с 540 

лв. за закупуване на модул „Електронни справки към РБСС" към 

програмен продукт JES. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА". 

 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване 

на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 

г. на Районен съд гр. Бяла по § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 4 943 

лв. за закупуване на 1 брой сървър. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА".  
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2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 

г. на Районен съд гр. Бяла по § 10-00 „Издръжка" с 814 лв. за 

закупуване на 1 брой UPS. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА".  

 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за 

първоначално обучение на трима служители в областта на защита 

на класифицираната информация 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. 

на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка" в размер 

на 800 лв. с цел осигуряване на средства за първоначално обучение 

на трима служители в областта на защита на класифицираната 

информация. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка".  

 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване 

на модул към JES /Електронни справки към регистър на банковите 

сметки и сейфове/ 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен 

съд гр. Девня за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА" с 540 лв. с 
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цел осигуряване на средства за закупуване на модул към JES 

/Електронни справки към регистър на банковите сметки и сейфове/. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 

2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА" по бюджета на съдебната 

власт. 

 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за 

закупуване на информационна система с електронни табла за 

съдебни зали 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. 

на Районен съд гр. Казанлък по § 52-00 „Придобиване на ДМА" със 7 

852 лв. за закупуване на информационна система с електронни 

табла за съдебни зали. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА".  

 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване и 

инсталиране на модул „Електронни справки към РБСС" 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. 

на Районен съд гр. Лом по § 53-00 „Придобиване на НДА" с 540 лв. 

за закупуване и инсталиране на модул „Електронни справки към 

РБСС". 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА".  

 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за 

закупуване на 4 бр. климатици и 1 бр. мултифункционално 

устройство 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен 

съд гр. Никопол за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка" с общо 3 800 лв. за 

закупуване на 4 бр. климатици /810 лв.-стойност на климатик и 140 

лв.-монтаж/. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 

2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА" по бюджета на съдебната 

власт. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен 

съд гр. Никопол за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 2 126 

лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. 

мултифункционално устройство.  

Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 

2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА" по бюджета на съдебната 

власт. 

 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за 

закупуване на модул към JES /Електронни справки към регистър на 

банковите сметки и сейфове/ 
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ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен 

съд гр. Павликени за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА" с 540 

лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на модул към JES 

/Електронни справки към регистър на банковите сметки и сейфове/. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 

2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА" по бюджета на съдебната 

власт. 

 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за държавна 

такса за строеж: „Преустройство на съществуваща четириетажна 

административна сграда за нуждите на РС Петрич, РП Петрич, СИС, 

АВ и ОЗ Охрана" 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 

Районен съд гр. Петрич за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси 

и административни санкции" с 63 лв. с цел осигуряване на средства 

за държавна такса за строеж: „Преустройство на съществуваща 

четириетажна административна сграда за нуждите на РС Петрич, 

РП Петрич, СИС, АВ и ОЗ Охрана". 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, 

такси и административни санкции".   
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25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за 

закупуване на 1 бр. сървър 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. 

на Районен съд гр. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 6 

930 лв. за закупуване на 1 брой сървър. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА".  

 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за 

изплащане на облекло 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите за 2017 г. 

на Районен съд гр. Средец и Районен съд гр. Бургас по § 02-00 

„Други възнаграждения и плащания на персонала" в размер на 1 374 

лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както 

следва: 

1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и 

плащания на персонала" на Районен съд гр. Бургас с 1 374 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и 

плащания на персонала" на Районен съд гр. Средец с 1 374 лв. 
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27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за 

възстановяване на извършени разходи на командировани 

магистрати за участие в състава на конкурсни комисии 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и 

Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. с 1 586 лв. с цел осигуряване 

на средства за възстановяване на извършени разходи на 

командировани магистрати за участие в състава на конкурсни 

комисии, в обявен конкурс за повишаване в длъжност и 

преместване, чрез събеседване за заемане на свободните 

длъжности за „съдия" в окръжните съдилища, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен 

съвет с 1 586 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Апелативен съд 

гр. Бургас с 1 586 лв. 

 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущ 

ремонт на външно отводняване на покрива - подмяна на улуци, 

водосточни казанчета и водосточни тръби 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 

Окръжен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка" с 1 892 лв. с 

ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на външно 

отводняване на покрива - подмяна на олуци, водосточни казанчета 

и водосточни тръби на сградата на съда. 
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Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

 

29. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с 

искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на 

средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на 

органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания на персонала" с 43 223 лв. съгласно 

Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на 

обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" по бюджета 

на съдебната власт за 2017 г. 

 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за 

закупуване на мултимедиен проектор и проекторен екран 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен 

съд гр. Горна Оряховица за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка" с общо 

744 лв. за закупуване на мултимедиен проектор и проекторен екран. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 

2017 г. по § 10-00 „Издръжка" по бюджета на съдебната власт.  
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31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за 

внедряване на модул „Електронни справки към Регистър на 

банковите сметки и сейфове" към „JES" 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 

Районен съд гр. Ихтиман за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на 

НДА" с 540 лв. с цел осигуряване на средства за внедряване на 

модул „Електронни справки към Регистър на банковите сметки и 

сейфове" към „JES". 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

52-00 „Придобиване на ДМА" по бюджета на съдебната власт за 

2017 г.  

 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за 

възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен 

служител за участие в работна група по изготвянето на Наредби и 

Правила по ЗСВ 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и 

Районен съд гр. Пазарджик за 2017 г. с 594 лв. с цел осигуряване на 

средства за възстановяване на извършени разходи на 

командирован съдебен служител за участие в работна група по 

изготвянето на Наредби и Правила по ЗСВ, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен 

съвет с 594 лв. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. 

Пазарджик с 594 лв. 

 

33. ОТНОСНО: Писма от председателите на Районен съд 

гр. Русе и Районен съд гр. Нови пазар относно финансиране на 

дейности по Образователната програма „Съдебната власт - 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури" 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на 

Районен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка" за 2017 г. с 200 лв. с 

цел осигуряване на финансови средства за награден фонд за 

инициативи по Образователна програма „Съдебна власт - 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури". 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка". 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на 

Районен съд гр. Нови пазар по § 10-00 „Издръжка" за 2017 г. с 200 

лв. с цел осигуряване на финансови средства за награден фонд за 

инициативи по Образователна програма „Съдебна власт - 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури". 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка". 
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34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Административен съд София-град за осигуряване на средства за 

текущ ремонт, във връзка с подготовка и привеждане в работен 

режим на климатичната инсталация в сградата на съда 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. 

на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка" с 10 107 

лв. за извършване на текущ ремонт, във връзка с подготовка и 

привеждане в работен режим на климатичната инсталация в 

сградата на съда. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за 

текущ авариен ремонт на покрив, фасада и ВиК 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. 

на Районен съд гр. Момчилград по § 10-00 „Издръжка" с 24 000 лв. 

за извършване на текущ авариен ремонт на покрив, фасада и ВиК в 

сградата на съда. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ 



 24 

ремонт на покрива на сградата, следствие от застрахователно 

събитие 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 

Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка" с 6 801 лв. с 

ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на 

сградата, следствие от застрахователно събитие. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

 

37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за 

закупуване на материали за извършване на текущ ремонт 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. 

на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка" с 517 лв. с цел 

осигуряване на средства за закупуване на материали за 

извършване на текущ ремонт. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка". 

 

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущ 

ремонт, следствие от застрахователно събитие 
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ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на 

Районен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка" с 5 336 лв. с 

ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт, следствие от 

застрахователно събитие в помещения на съда. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

След възстановяване на средствата от застрахователя 

бюджета на Районен съд гр. Ямбол няма да бъде коригиран. 

 

39. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността на 

учебното и почивно дело на Върховния административен съд в 

рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета за дейността на 

учебното и почивно дело на Върховния административен съд за 

2017 г., както следва: 

1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" с 30 000 лв., в 

рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г. 

2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по 

бюджета за дейността на учебното и почивно дело в рамките на 

утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г. с цел осигуряване на 

средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2017 г., както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" с 8 000 лв. 
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2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и 

плащания на персонала" с 8 000 лв. 

 

40. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани 

промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 

22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета 

на съдебната власт за 2017 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт 

за 2017 г. по § 01-00 „Заплати" с 2 273 лв., съгласно Приложение № 

1. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт 

за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка" с 25 лв., съгласно Приложение № 

1. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт 

за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 

персонала" с 2 273 лв., съгласно Приложение № 1. 

4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт 

за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни 

санкции" с 25 лв., съгласно Приложение № 1. 

 

 

47. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от 

директора на дирекция „Вътрешен одит" за резултатите от 

извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1711в 

Районен съд гр. Ботевград 
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ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1. Приема резултатите от извършения одитен 

ангажимент - констатации, изводи и дадените препоръки за 

подобряване дейността на Районен съд гр. Ботевград. 

2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно 

предоставената писмена информация. 

3. Одобрява плана за действие, утвърден от 

административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за 

изпълнение на препоръки №№ 1.4 и 1.7 от таблицата с 

препоръките, приложение на одитния доклад. 

 

49. ОТНОСНО: Заповед № АД-750-05-40/17.05.2017 г. на 

председателя на Народното събрание за определяне на основна 

месечна заплата на народен представител, считано от 1 април 

2017г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение Заповедта на председателя на 

Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на 

народен представител, считано от 1 април 2017 г. 

 

50. ОТНОСНО: Информация от Националния 

статистически институт за средната месечна работна заплата на 

заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от 

държавата за I-во тримесечие на 2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 



 28 

Приема за сведение информацията от Националния 

статистически институт за средната месечна работна заплата на 

заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от 

държавата за I-во тримесечие на 2017 г. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега се връщаме на т. 48 - проект на 

решение по сигнал от директора на дирекция „Финанси и 

счетоводство" във Върховен касационен съд, № ВСС - 

6529/12.05.2017 г. Внася Комисия „Бюджет и финанси". 

Слушаме Ви, г-н Узунов. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Благодаря, г-жо Министър! 

Уважаеми колеги, постъпил е сигнал от директора на 

дирекция „Финанси и счетоводство" във Върховен касационен съд. 

Комисия „Бюджет и финанси" разгледа този сигнал, въз основа на 

който предлага проект на решение, който е на вашето внимание, а 

именно да бъде извършена проверка във Върховния касационен 

съд от дирекция „Вътрешен одит" на сключените договори и 

извършените разходи за доставки и услуги за периода 01.01.2015 г. 

до настоящия момент. Материалите от сигнала са приложени към 

точката, вие ги виждате. 

Комисията предлага да бъде извършена проверка на 

изложените факти и обстоятелства в сигнала, тъй като той е 

подаден от директора на финансовата дирекция към Върховния 

касационен съд, която, съгласно Правилника за администрацията на 

Върховния касационен съд, организира функционирането на 

системите за финансово управление и контрол и администрирането 

на бюджетните ресурси съобразно Закона за финансово управление 

и контрол в публичния сектор и разпределя, контролира, анализира 

разходването на финансовите средства. Най-кратко това са 
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мотивите на Комисия „Бюджет и финанси", с оглед предложеното 

проекторешение. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви! Дебата е открит. Само 

да ви припомня - вие сте запознати, проектът гласи следното: 

„Пленумът на Висшия съдебен съвет реши: „възлага на директора 

на дирекция „Вътрешен одит" да организира извършването на 

проверка във Върховния касационен съд на сключените договори и 

извършените разходи за доставки и услуги за периода от 

01.01.2015 г. до настоящия момент". 

Г-н Панов. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви! Аз нямам никакво 

съмнение какво ще бъде решението, защото до преди няколко часа 

екипът, който проверяваше проверката, назначена във връзка с 

рисковете в трудовите процеси, излиза от съда, но сега се наложи 

залата и стаята, която той помещава, да бъде отново на 

разположение на екипа, за да може да извърши следваща проверка. 

Но по-важното е да се опитаме да разберем каква е същността на 

тази проверка и какво цели тя. 

Проверката е по сигнал, въз основа на който се твърди, 

че не се знае дали „Асофт" ЕООД има сключен договор за 2017 г. 

Заявявам ви и го казвам, че няма такъв сключен договор за 2017 г. 

Ще ми позволите да изложа накратко това, което съм подготвил, а 

същевременно тук, в сградата на Висшия съдебен съвет е и 

главният счетоводител на съда - г-жа Доротея Иванова. При 

желание от ваша страна бихме могли да изслушаме и нея с едно 

кратко описание на обстоятелствата. В този смисъл моля за вашето 

съгласие, както и в други случаи, когато става дума за бюджетни 

точки, да бъде изслушана г-жа Доротея Иванова. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли възражения срещу 

процедурното предложение за допускане в работата на Пленума на 

г-жа Доротея Иванова и възможността тя да бъде изслушана по 

въпроси, ако имате такива към нея? Няма. Подлага ли се на 

гласуване? 

ГЛАСОВЕ: Не. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля тогава да гласувате. Аз приемам 

липсата на възражения като знак на съгласие. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Няма какво да гласуваме, като 

няма точка. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбирам, че няма необходимост да се 

гласува. Със самия факт, че няма възражения срещу 

предложението на г-н Панов, давате съгласие мълчаливо да бъде 

допусната г-жа Доротея Иванова. 

Моля, поканете г-жа Иванова! 

Слушам Ви, г-жо Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Г-жо Министър, аз смятам, че трябва 

да подложим на гласуване изслушването на служителката на 

Върховния касационен съд, защото всяко участие на хора извън 

състава на пленарния състав на Висшия съдебен съвет е подлагано 

на гласуване. Участието и изслушването в Пленума, според мен, 

трябва да бъде прогласувано. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за това Ваше мнение. 

Процедурно подходих по същия начин, след което обаче реплики от 

място ме накараха да променя мнението си в смисъл, че едва ли не, 

след като няма възражения, не е необходимо да се подлага на 

гласуване, но по същество вече е направено такова възражение. 

Колеги, гласувайте. 
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Обявете резултата. Гласували 20: „за" - 11, 9 „против". 

Предложението за допускане е прието. 

 

48. ОТНОСНО: Сигнал от директора на дирекция 

„Финанси и счетоводство" във Върховен касационен съд с вх. № 

ВСС - 6529/12.05.2017 г. 

(След проведеното явно гласуване) 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

48.1. Изслушва Доротея Иванова - главен счетоводител 

на Върховния касационен съд. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега вече може г-жа Иванова да влезе 

в залата. 

(в залата влиза Доротея Иванова) 

Заповядайте, г-жо Иванова. Въпроси към г-жа Иванова? 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако ми позволите. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако ми позволите едно мое кратко 

изложение, за да може след това нашият специалист във 

Върховния касационен съд, ако имате допълнителни въпроси, да 

отговори на тях. 

Във Върховния касационен съд от 2000 г. се използва 

счетоводния продукт на фирмата „Асофт" ЕООД, който включва 

осчетоводяване и модули „дълготрайни активи", „складово 

стопанство" и „калкулации". От 2012 г. с решение на Висшия 

съдебен съвет се използва програмния продукт КОНТО, който 

първоначално ни е предлагал модули „Дълготрайни активи", 

„Складово стопанство" и „Калкулации", а през годините на 
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заседанията на Висшия съдебен съвет бяха разработени модулите 

„Дълготрайни активи" и „Складово стопанство", но „Калкулации" в 

момента не е разработен, което наложи паралелното използване на 

същия от фирма „Асофт", като за това има изразено съгласие от 

страна на Висшия съдебен съвет (Протокол № 4/27.01.2016 г. 

Същевременно с Протокол № 17 от заседание на 02.04.2015 г., 

относно продължаване на договор за абонаментно техническо 

обслужване на счетоводен програмен продукт на ВКС, има решение 

на ВСС: „Не възразява Върховен касационен съд да продължи 

договора си за абонаментно техническо обслужване на програмен 

продукт Work Flow, модул "Калкулации", сключен между ВКС и 

фирма „АСОФТ" ЕООД, и да започне паралелно използване на 

модул „Калкулации" през ПП Web БП Конто 66. Това е решение на 

Висшия съдебен съвет". 

Решението, което е от 2016 г., касае всички съдебни 

институции. В това решение изрично Висшият съдебен съвет, както 

казах, от м.януари 2016 г., дава съгласие органите на съдебната 

власт, на които са предоставени за управление почивни и учебни 

бази, да ползват софтуери „Калкулации" на други програмни 

продукти до разработването на такава функционалност в 

единствения счетоводен продукт Бизнес процес - БП Конто 66. 

Такива се използват и от Върховния касационен съд, и от 

Прокуратурата на Република България също, предвид 

обстоятелството, че те стопанисват почивни бази. 

По решение на директора на дирекция „Финанси и 

счетоводство" на ВКС, от м.06 2016 г. в учебната база в Лозенец е 

въведен програмен продукт на фирмата „Асофт" с модул „Склад и 

каса", свързани с фискалното устройство на НАП. Договорът с 

фирмата „Асофт" ЕООД е приключил на 31.12.2016 г. и не е 
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подновяван. Програмният продукт остава на разположение с цел 

архив и справки. Всички счетоводни документи се въвеждат в БП 

Конто 66, в който се изготвят оборотните ведомости и финансовите 

отчети за дейността на Върховния касационен съд. 

Това е моето кратко изложение. Ще предоставя думата 

на г-жа Доротея Иванова, която е запозната с конкретния случай. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата е на г-жа Иванова; ако желае 

общо да информира членовете на ВСС. В противен случай да 

отговори на въпроси, ако има постъпили такива към нея. До 

момента няма. 

Имате думата да ни запознаете с фактите по 

обсъжданата точка. 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Приятно ми е. Доротея Иванова се 

казвам и съм главен счетоводител на Върховния касационен съд от 

2008 г. 

В счетоводството на Касационния съд се използва 

програмен продукт Конто 66. Това може да бъде потвърдено от 

главния счетоводител на Висшия съдебен съвет. Паралелно се 

използва програмен продукт - модул на такъв - за ресторантска 

програма за почивната база, за което имаме съгласие. 

Някакъв конкретен въпрос, ако ми зададете, мога да 

бъда по-детайлна. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря! 

Г-жо Иванова, тъй като току-що споменахте, че главният 

счетоводител на Висшия съдебен съвет може да потвърди, бихте ли 

казала дали в администрацията на ВСС има достъп до информация 

кои програмни продукти използва Върховният касационен съд за 

извършване на счетоводната отчетност? 
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ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Пак повтарям - счетоводната 

отчетност се извършва в програмен продукт Конто 66 и това е видно 

във всеки един момент от счетоводителите във ВСС. Срещу всяко 

счетоводно записване се появява информация кой служител от кой 

момент е въвел счетоводното записване. Всички първични 

счетоводни документи се въвеждат там, откъдето се генерират и 

касовите отчети за изпълнението на бюджета месечно, тримесечно, 

годишно; също така оборотните ведомости и допълнителни справки, 

поискани от ВСС. Всичко това е видно там към всеки един момент. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Нормално ли е да се използват два 

програмни продукта за отчитане на счетоводните операции? Вярно 

ли е, че преимуществено счетоводните операции се отчитат в 

програмния продукт на станцията в Лозенец? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: В станцията в Лозенец се отчитат 

разходите, извършени в Лозенец. Може би трябва да внеса някаква 

яснота. Програмният продукт, който се използва в Лозенец, има за 

цел да изготви, въз основа на закупените стоки, единична 

калкулация и да сформира стойност на единична бройка от менюто, 

което се предлага, за храноден, така че лицето, което летува там и 

се храни по заявена заявка, може в края на смяната, преди да 

напусне базата, да получи актуална сметка какво е консумирал и да 

заплати, преди да напусне. Това е идеята на този модул. Този 

модул е точно за това място и изпълнява само и единствено там 

тази функция. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други въпроси? 

Г-жа Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: В сигнала, по повод на който се 

предлага извършването на проверка, е казано, че осчетоводяването 
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на стопанските операции продължава да работи паралелно в двете 

счетоводни програми. Въпреки че аз нямам експертиза в областта 

на счетоводните продукти и счетоводната дейност, очевидно 

въпросът, заради който се иска тази проверка, е свързан с това 

паралелно отчитане. Ако може да ми обясните накратко за какво 

става въпрос. 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Вероятно се налага отново да 

повторя. Осчетоводяването се извършва в Конто 66, откъдето се 

генерират всички възможни счетоводни записвания, откъдето се 

стига до окончателния резултат - отчет. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Включително и записванията от 

почивните бази? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Разбира се. То иначе няма как да 

се сформира цялостната формула. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: А другият продукт, който се ползва 

само в учебните бази? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Оттам се сформира приход за 

бюджета, който се осчетоводява в „Конто", за да се сформира 

приходната част на отчета. Тоест, това е помощен модул, с който 

„Конто" в момента не разполага. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други въпроси? 

Г-н Панов. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Само още веднъж да припомня. С 

решение Висшият съдебен съвет по стенографски Протокол № 

4/27.01.2016 г. - „автоматизиране процесите, протичащи в 

учебните и почивни бази на ПРБ, ВАС и ВКС, дава съгласие на 

органите на съдебната власт, на които са предоставени за 

управление почивни и учебни бази, да ползват софтуери 

„Калкулации" на други програмни продукти до разработването на 
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такава функционалност в Конто 66". Г-н Спасов е направил 

предложение за друг продукт в началото на сезона - говорим от 

01.07. В този смисъл има налице докладна записка от негова 

страна; същевременно е налице докладна записка от г-жа Доротея 

Иванова, която също е представена. В нея се посочва: 

прекратяването на досега използвания софтуер, който е сключен 

съгласно съгласието и решението на Висшия съдебен съвет за една 

година, през 2016 г., тя е посочила, че прекратяването на досега 

използвания софтуер в началото на активния сезон и 

преминаването на нов, който не е въведен към момента и не е 

тестван, не е преминала форма на обучение на счетоводителите в 

учебната база в Лозенец, поставя под съмнение качеството на 

обслужване и достоверността на финансовите отчети, за което 

отговаря главният счетоводител. Обичайна е практиката при 

преминаване от един на друг програмен продукт, да се използват 

двата паралелно поне няколко месеца, за да се създаде увереност 

и коректност в работата. В този смисъл, за да стане ясно на всички - 

говорим за почивната база, която е в Лозенец, където, с оглед новия 

сезон се въвежда нов продукт, но същевременно старият продукт, с 

оглед на сключения договор, с оглед на архив се използва. И отново 

казвам - от 2017 г., тъй като има такова твърдение в сигнала, 2017 г. 

с продукта, за който се говори - на „Асофт" ЕООД, договорът е 

изтекъл на 31.12.2016 г. и не е сключван. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: На мен не ми стана ясно. На Вас 

известно ли Ви е точно решението на Висшия съдебен съвет в 

какъв смисъл е по отношение на използването на програмата 

КОНТО? 



 37 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Това е единен счетоводен продукт, 

въведен за цялата система - одобрен и съответно инсталиран при 

всички колеги, от цялата система. Само и единствено той се 

използва. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Известно ли Ви е, според решението 

на Висшия съдебен съвет, какво точно може да правите с продукта 

КОНТО? Тоест, какви счетоводни операции могат да бъдат качени 

на този продукт, т.е. да ги минавате през КОНТО? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: В КОНТО има качени и 

разработени счетоводни записвания, които регламентират единен 

счетоводен сметкоплан, който може да се използва. Ако съответно 

сметката не е качена в продукта, тя не може да бъде използвана. 

Става ли ясно какво се опитвам да кажа? 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Кажете го, пък ще… 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Тоест, не мога да правя самоволни 

счетоводни записвания, ако така най-общо може да се каже. 

Счетоводните операции отговарят на действителните стопански 

събития, случващи се, но те са регламентирани, т.е. има контроли 

на самия софтуер. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Той управлява изготвянето на 

информацията? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Поставени са параметри, от които 

човек не може да излезе. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Карагьозова. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Благодаря Ви, г-жо Министър! 

Г-жо Иванова, понеже ние наистина нямаме експертиза, 

най-вероятно задаваме и недотам коректни въпроси. В сигнала се 

твърди, че от WORK FLOW (втория софтуерен продукт) е отпаднала 

необходимостта от ползването му. От кой момент КОНТО (и все 
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още има ли такава възможност) може да поеме и да извършва тези 

записвания, за които се е използвал WORK FLOW? В смисъл, от кой 

момент може да се счете, че действително е отпаднала 

възможността за ползване на този втори алтернативен софтуер? 

Според мен, доколкото разбрах, той на практика не дублира 

счетоводните записвания на КОНТО. Но дори и да приемем, че има 

до известна степен някакво дублиране в използването му, от кой 

момент може да се счете, че изобщо е отпаднала възможността за 

неговото ползване и е създадена съответно софтуерната 

възможност същото, което е правил продуктът WORK FLOW, да се 

извършва в другия софтуерен продукт КОНТО? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Ако мога така да го формулирам - 

продуктът КОНТО обхваща счетоводни записвания, дълготрайни 

активи и складови стопанства, но не обхваща калкулации и 

съответно поддържащия склад. Нали това стана ясно на всички? 

ГЛАСОВЕ: Да. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-н Петров. 

ВАСИЛ ПЕТРОВ: Благодаря, г-жо Министър! 

Чета сигнала и разбирам, че той е от г-н Лъчезар Спасов 

- директор на дирекция „Финанси и счетоводство" във Върховния 

касационен съд. Вие сте главен счетоводител. 

Първи въпрос. Вие сте в дирекцията на Лъчезар Спасов. 

Означава ли, че той е Ваш началник? 

Второ. Разбирам, че целият проблем е за двата продукта 

(„Асофт" и „ДСОФТ" ООД) и се твърди от директора на дирекцията, 

че вторият продукт, който той е предлагал, е много по-евтин от този, 

който се ползва. Вярно ли е това? И по-точно, още по кратко - чела 

ли сте сигнала и какво е вярно в него? Има ли два договора, има ли 
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предложен втори договор - по-евтин, и защо не сте предпочели 

втория договор? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Може би ще започна отзад напред. 

Модулът от програмен продукт за ресторантска програма, за която 

говоря през цялото време, обслужваща калкулации в Лозенец, е по-

евтин, защото той е само част - не е счетоводен продукт, а е 

ресторантска програма, съответно е по-евтин, защото обслужва 

тесен сегмент от ресторантьорския бизнес в Южното Черноморие и 

е по-лесен за поддръжка. Да не изпадам в това как се 

ценообразуват стойностите на продуктите. Все пак, ако имате 

счетоводен продукт, е логично той да струва повече. Ако имате 

само ресторантски модул, той струва по-евтино. И не е вярно, че не 

сме го одобрили. Напротив, по желание на директора той е 

въведен, но е въведен на 1 юни, а от 1 юни започваше първата 

смяна с летовници. Затова моето предложение в докладната беше 

да се водят паралелно двата продукта до края на годината - шест 

месеца, за да се настрои продукта, защото, вярно е, имаше 

необходимост от настройка; невинаги се сработват двата продукта; 

не всички параметри се залагат при първоначалната инсталация - 

необходими са постепенни настройки, докато се уверим, че той 

наистина работи качествено. В момента той работи и работим само 

на него. 

ВАСИЛ ПЕТРОВ: От колко време работите паралелно и 

на двата продукта? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Шест месеца. Двата продукта 

работеха до края на 2016 г., когато приключи договорът с „Асофт". 

ВАСИЛ ПЕТРОВ: Това означава ли, че сте плащали и за 

двата продукта? 
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ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Да, означава, че сме плащали и за 

двата продукта. Напомням, че при смяна на счетоводен програмен 

продукт колегите настояват дори за две години паралелно водене. В 

случая сме приложили минимума - шест месеца. 

ВАСИЛ ПЕТРОВ: Сега на първия въпрос. Вие разбирате 

защо го задавам. Има ли някакви „търкания" в тази дирекция, 

някакви лоши отношения, професионални? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Лоши отношения - не бих казала. 

Ние сме колеги. 

ВАСИЛ ПЕТРОВ: Все пак той е директорът; той прави 

сигнала. 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Всеки има свои мотиви, когато 

излага нещо. 

ВАСИЛ ПЕТРОВ: Добре. Това е отговорът Ви. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Имате ли представа в другите учебни 

бази какви продукти се използват и дали ползват този, който Вие 

казвате, че използвате специално за ресторантьорската дейност? 

Бихте ли ни казала? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: В прокуратурата не съм сто 

процента сигурна как се казва програмният продукт. Мисля, че са 

на…(не се чува). Във Върховния административен съд се използва 

този „ДСОФТ". От колегите получихме информация за него и се 

спряхме на него. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други въпроси? 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Извинявайте, само нещо да доуточня. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Малко по-стегнато, моля. За трети път 

взимате думата за въпроси. Слушаме Ви. 
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ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Всъщност тези два продукта са едни 

и същи, просто се предлагат от различни счетоводни фирми, така 

ли? И отново става въпрос за обслужването само на ресторантската 

дейност - на „Асофт" и на „ДСОФОТ", така ли? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Да. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: До края на 2016 г. сте имали договор 

с едното дружество, а от началото на 2017 г. имате договор с 

другото, или използвате продукта? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: От 01.06.2016 г. имаме договор с 

„ДСОФОТ". Паралелният период, до края на годината се води. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жо Атанасова. 

ЕЛКА АТАНАСОВА: Благодаря! И аз имам уточняващ 

въпрос. Тези срокове - шестмесечни, двугодишни, които 

споменахте, са утвърдени счетоводни стандарти, или други…? Има 

ли утвърдени добри практики? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: На добра практика се разчита. 

Няма утвърдени срокове. Всеки преценява, в зависимост от 

сложността на счетоводния продукт или модулите, които са 

разработени от масива, от който информация трябва да се въведе; 

от засечки, които се правят вътре в продукта; от технологията. Няма 

утвърдени срокове. Идеята е да се добие увереност, че крайният 

резултат е действителен, верен, точен. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други въпроси? 

Заповядайте! 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Благодаря, г-жо Министър! 

От всичко, което казахте дотук, Вие не констатирате 

никакви нарушения. Моля за Вашето обяснение за подадения 

сигнал, след като всичко е наред. 
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ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Не бих се ангажирала с подобна 

констатация. Не мога да отговоря така. Все пак това не е мое 

мнение. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това достатъчно ли е като отговор? 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Не е достатъчно. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи да зададат 

въпрос? 

Г-жа Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-жо Министър! 

Последно уточнение предвид отговорите на г-жа Иванова 

и информацията в материалите. Г-жо Иванова, бихте ли казала кое 

предизвика необходимостта в учебно-почивната база в Лозенец да 

се премине към използването на друг продукт за отчитане на тази 

така наречена „ресторантьорска дейност" специално за нуждите на 

учебната база, след като Върховният касационен съд вече е имал 

сключен договор за 2016 г. и е ползвал продукта WORK FLOW? Кое 

е наложило? Дали по-добрите качества на другия продукт? Казахте, 

че ви е бил препоръчан от колеги от Върховния административен 

съд. Виждам в материалите, че този друг продукт, който е дублирал 

ползвания WORK FLOW, е бил въведен (мисля, че някъде срещнах 

израза „пробно", или нещо подобно в някакъв момент) през 2016 г. 

Бихте ли казала кое наложи Върховният касационен съд да мине 

към използването на друг продукт, така че в известен период от 

време, с оглед по-добра организация и отчетност да се налага да 

ползвате и двата? 

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА: Предполагам, че основният мотив 

може да бъде стойността на продукта - по-евтин е. Това е 

достатъчно понякога за бюджета. По-добър, не мога да кажа; не е 

по-добър, те просто са еднакви, но по-евтин е, да, наистина. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други въпроси? 

Г-жо Иванова, няма въпроси към Вас. Благодаря Ви за 

това, че се отзовахте и бяхте полезна на членовете на Съвета. 

(Доротея Иванова излиза от залата) 

Колеги, разискванията продължават. Имате възможност 

за становища. Има ли желаещи? 

Г-жа Ковачева. След нея г-жа Карагьозова. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Аз бих искала да поканим и да чуем 

становището на директора на дирекция „Финанси" към Висшия 

съдебен съвет, който да ни обясни практиката във Върховния 

касационен съд различава ли се с нещо от тази на Върховния 

административен съд и на Прокуратурата във връзка с продуктите, 

използвани в учебните бази. Да чуем становището и по повод 

използваните софтуерни продукти и едва тогава предлагам да 

пристъпим към обсъждане, защото според мен, без да навлизам в 

същината, става въпрос за утвърдени практики; става въпрос, 

доколкото разбирам, за използване на продукти, което е 

необходимо, за да може да функционират нормално учебните бази. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище има ли? 

Обратно становище, заповядайте. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Аз считам, че Пленумът не бива сега 

да изслушва директора на дирекция във Висшия съдебен съвет по 

тези повдигнати въпроси, тъй като предложението е да се възложи 

одит за разходите за доставки и услуги за периода 01.01.2015 г. до 

настоящия момент във Върховния касационен съд - това е период 

от две години и половина, за който трябва да се направи. Аз мисля, 

че е хубаво да се направи такъв одит и тогава да се изслушват и да 

се събира информация от всички специалисти във Висшия съдебен 

съвет и във Върховния касационен съд. А сега ние да се 
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превръщаме в някакъв одитен орган, и то инцидентно, мисля, че 

няма такава процедура в случая, затова съм против да изслушваме 

специалисти от администрацията на Висшия съдебен съвет. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До момента има направено процедурно 

предложение за допускане до изслушване. Има обратно становище 

да не бъде допускано. (Реплика: по предложението). По 

предложението, Вие го подкрепяте вероятно, или сте против? Има 

вече и двете становища и с гласуване ще бъде…(прекъсната от 

Г.Карагьозова: искам да изложа някои мотиви в тази насока). 

Моля, заповядайте! 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Искам да изложа някакви 

мотиви в тази насока. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, заповядайте, но това означава 

всеки един да мотивира… Странна за мен процедура. Слушаме Ви. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Благодаря Ви, г-жо Цачева! 

Аз не считам, че има нещо странно, защото всяко едно 

предложение трябва да бъде основано на нещо. Ще подкрепя 

предложението да изслушаме колегата - нашия вътрешен одит, 

защото това е изключително важно с оглед възлагане на 

проверката, която се иска; нейния обем. Така, както е направено 

предложението, при едни и същи практики както в Прокуратурата на 

Република България, във Върховния административен съд и във 

Върховния касационен съд, се предлага да се направи проверка 

само на Върховния касационен съд, което - как да кажа? - хвърля 

известна сянка на съмнение, че тази проверка е (Реплика на 

К.Калпакчиев: преднамерена) малко преднамерена - така да го 

кажем. Ако при едни и същи условия работят всички почивни бази 

на съдебната система, дайте да видим дали няма необходимост да 

се твърди, че има някакво нарушение; да видим дали няма 
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необходимост тази проверка да обхване всички почивни бази. Това 

е моето контрапредложение против предложението на г-жа Светла 

Петкова. Значи, за да вземем информирано решение дали има 

нужда от проверка и какъв да бъде обхватът от проверката, трябва 

да изслушаме специалисти с експертиза. 

За да не вземам още един път думата, което очевидно се 

счита за недобра практика, бих искала да помоля и комисията 

предложител, чрез нейния председател (колегата Узунов докладва 

точката) да ни каже все пак на базата на кой от текстовете от 

приложимия в случая Закон за вътрешния одит в публичния сектор 

ние възлагаме проверката, защото там са разписани два вида одит. 

Ние какъв предлагаме. Разписани са конкретните основания и 

всичко останало. 

(Цецка Цачева напуска залата за кратко) 

Ако позволите, имам още един въпрос към председателя 

на Бюджетната комисия, който е вносител на точката, който е 

породен от четенето на материалите, приложени към точката. При 

положение, че има едно решение на Висшия съдебен съвет от 

27.01.2016 г., което касае (чета буквално диспозитива): „Дава 

съгласие органите на съдебната власт, на които са 

предоставени за управление почивни и учебни бази, да ползват 

софтуери „Калкулации" (какъвто е в случая продуктът) на други 

програмни продукти до разработването на такава 

функционалност в единния счетоводен продукт „Бизнес процесор 

БП - Конто 66". При изричното произнасяне на Съвета, да 

мотивирате предложението си кое налага извършването на тази 

проверка. 

И още един въпрос, който считам, че е важно да се 

изясни. Видно от качените материали, сигналът на г-н Лъчезар 
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Спасов е разглеждан на едно от заседанията на комисията. 

Отложено е разглеждането му, като в комисията изрично са 

поканени г-жа Галя Георгиева и колегата Ангелов, който също 

предлагаме в момента да бъде изслушан - директор на дирекция 

„Вътрешен одит". Моля да ми кажете специално г-жа Георгиева 

защо е поканена? Тя с какви данни разполага? И да ги предоставите 

и на нас, за да можем да направим информиран избор. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Допълнение към въпроса. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Заповядайте! 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Допълнение към въпроса, поставен 

от г-жа Карагьозова. За мен не е ясно защо обемът на проверката, 

който се предлага, е върху всички сключени договори и всички 

извършени разходи за доставки и услуги във Върховния касационен 

съд за периода от 01.01.2015 г. до настоящия момент, при условие, 

че сигналът засяга само софтуера на почивната база, и то за един 

определен период, който е много, много по-кратък от този, който е 

посочен в предложението на комисията. Това е въпрос към 

председателя на Комисията по бюджет и финанси. 

(Цецка Цачева влиза в залата) 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не чух въпроса, но имате възможност 

да отговорите. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Благодаря, г-жо Министър! 

Уважаеми колеги, налагат се няколко уточнения. Първо, 

вносител на предложението не е председателят на комисията, а 

Комисия „Бюджет и финанси". 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Аз точно така казах. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Моля Ви, не ме прекъсвайте, г-жо 

Карагьозова! 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: По-спокойно, по-спокойно. 
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ДИМИТЪР УЗУНОВ: Не ме прекъсвайте сега! Слушайте 

ме внимателно. Отучете се от този навик да прекъсвате. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имаше зададен въпрос и сте в режим 

на отговора на въпроса. Моля, без странични забележки и 

отклоняване от отговора на въпроса. 

Слушаме Ви. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Благодаря Ви! 

По този въпрос е ясно. По следващия въпрос. 

Върховният касационен съд, уважаеми колеги, е разпоредител на 

бюджетни средства като всеки останал орган на съдебна власт, 

което означава, че при най-малкия сигнал, при всеки сигнал - така, 

както, примерно, касае разпореждането с бюджетни средства 

примерно на един районен съд…, възлагаме незабавен одит или го 

включваме в годишната програма за извършване на такъв одит, 

така и Върховният касационен съд, при наличието на тази жалба, на 

подобен сигнал, ние какво друго можем да предприемем? Ние 

самите да извършим проверка - това ли предлагате, като нямаме 

тази компетентност, при наличието на одитно звено към Висшия 

съдебен съвет? 

Тук се говори за практики. Уважаеми колеги, чух и г-н 

Калпакчиев да повтаря тезата, която г-жа Карагьозова налага - за 

преднамереност на жалбата или на проекторешението, което се 

предлага. Уважаеми колеги, жалбоподателят е застанал с името си, 

със заеманата служба, заеманата длъжност; посочил е конкретика. 

Какво предлагате да направим? Г-н Калпакчиев много обича да 

използва един термин, включително и някои от останалите колегите 

- да „заметем" ли този сигнал? Кажете, дайте предложение! И какво 

повече би ни казал, примерно, жалбоподателят, ако го поканим тук 

да доизясни факти, които е изложил в жалбата? Какво повече би ни 
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казал шефът на одитното ни звено, когото изслушахме в Комисия 

„Бюджет и финанси"? Нали това е помощният орган на Съвета! 

Всички тези въпроси, които вие поставяте, ние ги изяснихме на 

заседание на Комисия „Бюджет и финанси". 

На въпроса защо г-жа Галя Георгиева е присъствала. 

Ами, всеки член, г-жо Карагьозова, съобразно Правилника ни, има 

право да участва в заседание на комисии. (Г.Карагьозова: не сме 

поканени). Никой не е канен. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Вижте си протокола от заседанието. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Това е ваше решение. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Никой не е канен. (Реплика: а 

решението?). Добре, може би така е записано. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Може ли? 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нека да завърши г-н Узунов и ще имате 

възможност на лично обяснение, или просто да отговорите защо сте 

присъствала на заседание на Бюджетна комисия. 

Слушаме Ви, г-жо Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Колеги, аз се връщам на конкретната 

тема и на сигнала, който директорът на дирекция „Финанси" е 

подал. Този сигнал, подаден от директора, за мен трябва да заостри 

вниманието на Съвета, защото не става въпрос за някой друг орган 

на съдебната власт, а за Върховен касационен съд. 

Защо аз лично пожелах да присъствам на работата на 

комисията, когато разглеждаше сигнала? Длъжна съм да ви го кажа. 

Аз съм един от предложителите на г-н Панов. След като е дошъл 

такъв сигнал от директора на дирекция „Финанси", счетох, че трябва 

да присъствам на заседанието, защото разпореждането с бюджета 

на Върховния касационен съд за мен е изключително важен въпрос. 

Вие обърнахте внимание само на използването на два софтуерни 
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продукта, за които пише в сигнала на директора на дирекция 

„Финанси" на Върховния касационен съд. От този сигнал става ясно, 

а и от отговорите на счетоводителката, която присъстваше тук, че 

всъщност софтуерният продукт, който е втори - за счетоводните 

записвания, е ползван след 01.07.2016 г., казва, че не е трябвало да 

бъде ползван. Освен това за нас не е много ясно какви операции са 

записвани на основния софтуерен продукт, на който се води 

счетоводството на Върховния касационен съд, и този софтуерен 

продукт, който използва почивната станция. В сигнала, както 

виждате, се говори за два софтуерни продукти, през които минават 

счетоводни записвания и според мен трябва да се провери дали 

наистина се спазва кои операции трябва да се записват в единия и в 

другия и дали има операции, които са записани и в единия, и в 

другия софтуерен продукт. Това го пише и в сигнала. Виждате, че 

има приложени и други доказателства, които никой до тук не обсъди 

и някак си ги неглижира. Ако отворите сайта на ВСС ще видите 

нещо, което всеки може да го види, прочетете го внимателно! Това е 

една обява за закупуване на озвучителна техника. Според 

решението на ВСС лимита за закупуване на озвучителна техника е 

1500 лв. за зала. В обявата е написано, че се търси подходящ 

доставчик на озвучителни цифрови звукозаписни уредби, които са 6 

броя. По 1500 лв., това прави 9000 лв. Но в обявата е написано, че 

стойността без ДДС е 29 000, с ДДС някъде около 34 000. Питам аз, 

защо се получава тази разлика? Това е качено на сайта на ВКС. 

Още нещо, което ми прави впечатление. Поръчките за закупуване 

на горива. За 2016 г., за повече автомобили, които е имал ВКС 

стойността на горивото, което Върховния съд желае да поръча е 29 

476 лв. За 2017 г. при намален брой на автопарка, стойността е 34 

308 като прогнозна стойност за закупуване на горива. Питам: защо 
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при по-малко автомобили трябва да се купува повече гориво? Той 

не е обновен този парк на ВКС, дори е намален. И аз смятам, че при 

наличието на такива данни най-добре е да се извърши компетентна 

проверка. Считам,че правилно Бюджетната комисия е предложила 

на това заседание да присъства главния одитор, за да може той да 

разясни, и той разясни, че наистина такава проверка на договорите 

би могла да бъде извършена от нашия одит. Какви договори са 

сключени, какви плащания са направени. Спомняте си и нещо друго. 

Във ВКС беше извършен един функционален анализ на 

администрацията. Какво последва след този функционален анализ, 

за който също има сключен договор, той също е качен или на сайта 

на Градския съд, защото там също има такъв функционален анализ 

от същата фирма, която е обслужила и ВКС. Какво последва след 

този функционален анализ? Преди няколко заседания ние 

изслушвахме тук служители на ВКС, които бяха съкратени и 

освободени по процедура съкращение в щата и струва ми се, че и в 

тази насока и въобще комплексно нашия одит трябва да провери 

договорите, които са сключени от ВКС за визирания период и 

плащанията, които са направени по тях. Това е моето становище и с 

това ви обяснявам моето присъствие в Бюджетната комисия. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: После ще Ви дам думата, г-жо 

Найденова. 

Уважаеми колеги, сега, като си погледнах преписката си 

спомних защо г-жа Георгиева е поканена. Тези материали, които 

обект на разглеждане и сега на вниманието на Пленума, бяха 

донесени от г-жа Георгиева във Финансовата дирекция. Тези 

материали бяха включени като допълнителна точка на заседанието 

предхождащо вземане на решението, което ви предлагаме в 

проекта. И тъй като колегите в комисията не бяхме запознати с 
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всички материали, се взе решение тази точка да бъде отложена и 

внесена като редовна точка за следващото заседание на КБФ. 

Тогава се предложи от колега и ние се съгласихме да предложим, 

защото се интересувахме кой ги предостави тези материали за 

разглеждане. Докладваха, че е г-жа Георгиева. Тогава се взе 

решение на комисията да поканим на следващото заседание, след 

запознаване с всички материали да присъства и г-жа Георгиева, 

както и ръководителят на звено „Вътрешен одит". Това беше 

причината г-жа Георгиева да бъде поканена. Това, което г-жо 

Георгиева изложи и днес пред вас, подобни аргументи тя изложи и в 

самото заседание на КБФ.  

Г-жо Найденова, след това г-жа Ковачева. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-н Узунов за 

уточнението, защото така малко се внесе ред в целия обем 

материали, който  придружава предложението и който е озаглавен 

„проект на решение по сигнал на директора на дирекция" и не 

ставаше ясно, че има и друг сигнал, който нашия колега Галя 

Георгиева е адресирала до администрацията, респективно 

комисията се е занимала. Тогава, ние имаме два сигнала, по които 

КБФ предлага да се извърши одит. Благодаря, това ми стана ясно 

на мен, тъй като г-н Спасов не беше подавал информация, за 

негови притеснения по други договори. Така че ако ще вземаме 

решение, то трябва да бъде по двата сигнала, което да обосновава 

необходимостта от проверка на всички договори, ми е въпроса, или 

само на тези, които са предмет на сигнала на г-н Спасов и на г-жа 

Георгиева? Все още отговор на въпроси зададени от други членове 

на Съвета, защо трябва да се проверяват всички договори, не 

намирам. Само за едно уточнение, какво е последвало след 

извършения одит във ВКС, мисля че всички знаем, тук бяха 
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изслушвани служители от този съд, в рамките на дейността на 

комисия „Съдебна администрация", на която г-жа Георгиева също е 

член, е ясно каква промяна е последвала в щатното разписание на 

ВКС, а както отбеляза и малко по-рано г-н Панов, вече е приключил 

възложения, пак от Пленума на ВСС, одит, който да даде 

заключение за дейността по управление на човешките ресурси, 

както и да даде препоръки. В този връзка беше моят коментар и 

тогава ако проекта за решение да се извърши одит на всички 

договори, ще помоля вносителите да уточнят защо това налага 

разпростиране на проверката върху всички договори, а не само 

върху тези, предмет на сигнала на г-н Спасов и предмет на 

информацията подадена от г-жа Георгиева. В противен случай, 

моето предложение ще бъде този одит да обхване само договорите 

предмет на сигнала на г-н Спасов и предмет на сигнала 

информация предоставен от Галя Георгиева, като член на ВСС, 

защото до момента основание за извършване на такъв одит върху 

всички останали договори, мотиви на предложителя няма. Освен, 

разбира се, че се касае за ВКС. Това, може би, би трябвало да 

предполага достатъчен мотив за извършване на такава цялостна 

проверка за периода от 1 януари 2015 г. досега. И ако ще е периода 

в дейността на г-н Панов като председател на ВКС, нека пък това 

бъде деня, от който той е встъпил като такъв. 

/В залата влиза министър Цачева/ 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми членове на Висшия съдебен 

съвет, припомням, че беше направено процедурно предложение, по 

което постъпи обратно становище. Дадох възможност, мотиви в 

подкрепа на едната, на процедурата или на обратното мнение по 

нея. Дебата премина по същество, от становищата, които взимат 

останалите членове на Съвета. Мога да оставя да се чуят всички 
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мнения, но мисля, че е контрапродуктивно. Има направено 

предложение, има направено обратно становище. Режим на 

гласуване да бъде ли допуснат по Вашето предложение… 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Само две изречения във връзка с… 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, слушам Ви. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Г-жо Цачева, за съжаление се налага 

за шести, за седми, за съжаление се налага по много пъти да 

взимаме думата, защото от материалите, които са предоставени на 

вниманието на членовете на ВСС не всички обстоятелства са 

изяснени, изясняват се в хода на дебата. Изясни се например в 

хода на дебата, за съжаление…не за съжаление, но Вие излязохте 

от залата, че именно наш колега е сезирал комисията във връзка с 

тази проверка, която се иска днес. Нещо, което го няма в 

материалите, изясни се в хода на дебата, че одитора ни е дал 

становище пред комисията, но мотиви и изказвания от това 

заседание на комисията на нас не са ни представени. Аз не знам 

какво становище е взел одитора ни, който е бил поканен на това 

заседание на комисията. И приключвам с това. Поддържам искането 

си да бъде изслушан директора на дирекция „Бюджет и финанси", 

освен по въпроса, който вече казах, и защото искам да го попитам 

ВКС, оторизираните институции, които проверяват неговата 

финансова и счетоводна дейност до този момент и за периода, за 

който се иска проверка, констатирани ли са някакви нарушения.  

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поддържате си предложението, с 

допълнителни аргументи, които сте получили в подкрепа, след 

отговори на въпросите. 

Режим на гласуване… 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Аз също имам процедурно 

предложение. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Във връзка с това гласуване? /Н. 

Стоева: Да, да./ Отменете гласуването, слушаме Ви. 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, от това, което стана като дискусия, аз, 

решение на комисията в този вариант няма да подкрепя. По 

простата причина, че сигналът от Лъчезар Спасов за мен не е 

основание да бъде възлагана такава проверка. Ние имаме две 

поредни решения в края на м. декември и след това 2015 г., април 

месец, с които даваме мандат за паралелното използване на двата 

продукта. От това, което направи като обяснение главния 

счетоводител, те са в срока и на практика ние ще възлагаме 

проверка на нещо, за което ние самите като орган сме дали 

съгласие. По отношение на останалите оплаквания, /репликирана е 

от Румен Боев/ и за това е процедурното ми предложение, колега 

Боев. По отношение на останалите оплаквания, така както е 

предложена редакцията за проверка, предлагам да се върне в 

комисия с всички останали доводи, които се наведоха и подробни, 

конкретни мотиви, кое смущава, кое е правното основание да се 

потърси и да се възложи обобщена проверка? И в този смисъл, 

моето процедурно предложение - обратно в комисия, евентуално за 

допълнителни мотиви. 

Благодаря. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първата процедура е в зависимост от 

това дали да продължи дебата днес. Постъпи второ процедурно 

предложение, което за мен е по-силното основание. Ако то бъде 

подкрепено, става безсмислено гласуването на първата процедура. 

Но тъй като във времето, първия по време - пръв по право, 

подлагам на гласуване процедурата на г-жа Ковачева за 

изслушване на директора на ВСС, по проекта за решение на тази 
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точка. Имате възможност да гласувате. Успяха ли всички 

присъстващи да гласуват? Г-н Петров, ще гласувате ли? Гласували 

20 от членовете на Съвета; „за" - 9; 11 -„против". Предложението не 

се приема. 

Сега ще подложа на гласуване предложението, то е по 

същество за отлагане на точката, чрез връщане в комисия, нали 

така? /Н. Стоева: Да./ Имате възможност да гласувате. Резултатът е 

следния: гласували 20 от членовете на Съвета; „за" предложението 

- 9; „против" - 11. Не се приема. 

Продължаваме с дебат по същество, по проекта за 

решение по т. 48. Има ли други становища?  

Слушаме Ви, г-н Калпакчиев. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Благодаря. 

Съжалявам, че може би час и повече от заседанието на 

Пленума се ангажира с въпрос според мен несъществен и дори бих 

казал изобщо не е в компетентността на ВСС, какви софтуерни 

продукти се използват в почивните бази на ВКС или на другите 

органи на съдебната власт, но очевидно е, че тук въпросът е за 

ВКС, искането е за поредната проверка и няма да подкрепя 

решението, не за друго, тъй като както  беше изтъкнато и от други 

колеги, искането за проверка и нейния обхват изобщо не 

кореспондира с приложения сигнал. Очевидно, той е използван като 

повод, за да се назначи поредната проверка на дейността на ВКС. 

Казвам „поредната", защото може да видите, че за последните 

няколко месеца това е третата или четвъртата проверка, която се 

назначава на администрацията на ВКС. Забележете, нито една 

проверка, нито е поискана, нито е назначена на администрацията на 

Прокуратурата, на администрацията на ВАС, на администрацията 

на НИП или на който и да е друг второстепенен разпоредител, или 
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пък на ВСС. Второстепенен разпоредител с бюджетни средства. 

Това е показателно само по себе си. Неубедителни са аргументите, 

които бяха изложени за искане на проверка, затова няма да 

подкрепя предложението. Призовавам предложителите да имат 

коректността да кажат какви са истинските съображения, тъй като 

очевидно те не са изложени, да искат само тази проверка, за да 

бъде съвсем ясно защо беше загубено час и половина от времето 

на Пленума на ВСС с този наистина незначителен, дребен, бих 

казал обиден дори за дейността на Съвета „проблем"/в кавички го 

казвам/. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към г-н Калпакчиев, или 

изказване по същество? Изказване. Имате думата. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: По същество на предложението, аз 

в предишното гласуване подкрепих предложението на колегата 

Стоева за връщане, защото това съответства и на моето искане да 

се мотивира извършване на проверка за всички договори. Но след 

като проекта за решение остава в този вид, съобразно изявеното от 

мен, аз ще гласувам против така предложения ни проект, защото 

това, което се разбра днес, става ясно, че предложителите намират 

за укоримо, че в някакъв момент в почивната база „Лозенец" са 

били ползвани едновременно два продукта. Преди малко г-жа 

Иванова сподели, че има такава практика. Отворих интернет, 

написах няколко ключови думи и ми попаднаха съвети за избор на 

счетоводни продукти, в които съвети, се подкрепя изказаното преди 

малко от г-жа Иванова, като някаква установена практика при избор 

на счетоводни продукти, когато един продукт се заменя с друг или 

се взима изцяло нов продукт, който предприятието или 

организацията не ползва, да има някакъв период на тестване. И тъй 

като говорим да дублирано ползване, аз се сетих, че дори ВСС в 
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момента ползваше, поне някакъв период от време, няколко месеца 

два деловодни продукта едновременно. Именно, за да гарантира, че 

новата деловодна програма, която беше въведена в края на 

миналата година функционира нормално и едновременно с нея се 

ползваше и старата деловодна програма. По тази причина, и тъй 

като проекта за решение остава в този вид, проверка на всички 

договори, без такива мотиви, аз ще гласувам против. Още повече, 

не веднъж съм призовавала, когато се внасят материали, 

включително и от КБФ, те да бъдат комплектовани с цялата 

относима информация, а не тук, г-жо министър, в този смисъл е и 

Вашата забележка, тепърва да се запознаваме какви са мотивите и 

дали всички материали са на нашето внимание, за да си спестим 

излишните изказвания. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, аз не мога и няма 

как да разполагам с други материали освен с тези, които са качени 

на сайта на ВКС. Но, за да придобиете представа ги предоставих на 

КБФ, в това се е изразявал моя сигнал. И ако вие не намирате 

несъответствие между решението на Съвета за лимит за 

звукозаписните устройства и обявата, която ВКС е качил на сайта си 

и другите материали, които коментирах вече, много жалко. Значи, 

тук някои си мислят, че огромния бюджет, с който разполага ВКС 

може да се изразходва безконтролно. И наистина се учудвам на 

това, че вие не знаете защо аз искам и ще подкрепя в това 

отношение решението на КБФ, казах го и в комисията, да се 

проверят всички договори. Мотивирах се и с договора за тази услуга 

за функционалния анализ, видяхте какви са последиците след този 

функционален анализ. Уважаеми колеги, мисля, че проблемите, 

които се поставят в тази точка няма с какво друго да бъдат 
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обективирани, освен със сигнала, който е написал, забележете, 

директора на дирекция „Финанси" и това, което аз съм представила, 

свалено от сайта на ВКС. Какво друго мога да направя, кажете ми? 

Одитът за какво е? Нали точно за това - да отиде, да провери и да 

ни каже. Ако няма проблем - няма, но ако има, той ще го изложи. Те 

са компетентните. Защо сега ние тук, лаиците, които сме юристи, а 

не счетоводители и икономисти, да се занимаваме с неща, които не 

са в нашата компетентност? Затова има цял отдел във ВСС. 

Наистина се учудвам как част от колегите на тази маса могат да се 

занимават само със сигнала на директора на дирекция „Финанси" и 

да отклоняваме вниманието само към този сигнал, и само към двете 

счетоводни програми, които се използват. Това също е много 

тревожно според мен. Никой не знае какви операции къде минават, 

през коя програма какво е минало и през другата какво. Казано е от 

ВСС, че счетоводната програма в почивната станция трябва да 

съдържа само складовите наличности и продажбите, 

ресторантьорската дейност, но директора на финансите твърди, че 

се минават и други операции, че част от операциите от складовата 

дейност минавали през другата счетоводна програма, другия 

софтуерен продукт. Аз не разбирам, но за мен това е тревожно. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първо беше г-жа Ковачева, след това 

беше г-н Кожарев, след това г-жа Колева. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Аз оттеглям изказването си. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има г-жа Ковачева, за 

изказване, след това г-н Кожарев. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Искам да кажа следното. Законът за 

вътрешния одит в публичния сектор регламентира одита. При 

предишния одит го коментирахме този въпрос, очевидно не е взет 

предвид този дебат, който беше проведен, защото сега пак трябва 
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да кажа: много моля, комисията, в лицето на нейния председател 

или друг член на комисията, да каже на какво правно основание от 

съответния приложим нормативен акт ние възлагаме одита? 

Защото има два вида одити и защото, както предишния път 

коментирахме, понятието „проверка" в Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор не съществува. Не само в този нормативен акт, но 

и в който и да било друг нормативен акт. Ако аз съм пропуснала 

някой нормативен акт, който регламентира проверка под формата 

на одит или одит под формата на проверка, моля да ми кажете.  

Няма да коментирам кой е компетентен да проверява 

процедурите по Закона за обществените поръчки. Мисля, че всички 

ние знаем, макар и да не сме финансисти, все пак сме юристи. 

Знаем какви са функциите на Сметната палата и на всички останали 

оторизирани финансови институции. Очевидно, за нас това няма 

значение. Достатъчно е да прочетем на сайта, че е обявен някакъв, 

че има открита процедура по Закона за обществените поръчки, тя 

да не съвпада с нашите виждания и очаквания и ние да поискаме 

одит. Това е, няма какво да кажа повече. Само уточнете правното 

основание, в името на 15-те години професионален стаж, заради 

който сме тук. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-н Кожарев. 

МИХАИЛ КОЖАРЕВ: Уважаеми колеги, наистина в тези 

материали могат да се разграничат не само тези, които са свързани 

със сигнала, дошъл от директора на дирекция „Финанси и 

счетоводство" на ВКС, но са приложени и още два материала, които 

ни насочват към възможността и преценката ни дали сме в правото 

си или не да възложим одит, дали ще бъде одитна проверка или 

одитен ангажимент, това е друга тема и на нея ще се спра, по 

отношение законосъобразността на договорите, които са сключени 
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от ВКС. В България, както ви е известно и както спомена г-жа 

Ковачева, институциите, които могат да извършват такива одити са 

вътрешни и външни. Външните са Сметната палата и Агенцията за 

държавна и финансова инспекция, които имат различни 

правомощия. Само за илюстрация, Агенция за държавна и 

финансова инспекция може да се занимава с точно определени 

конкретни ревизии само за законосъобразност, но не и за 

целесъобразност, Сметната палата пък работи по специално 

утвърдена от Народното събрание и предложена преди това от нея 

годишна одитна дейност, тя не е ревизиращ орган и може да 

осъществява одитни ангажименти в няколко случая, с няколко вида, 

по отношение на правилното, законосъобразно и целесъобразно 

разходване на бюджетните средства. За разлика от това, което 

казвам за тези институции, по Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор, който задължително съществува във всички 

бюджетни организации, дейността на одита е свързана с 

осъществяване на контрол не само по отношение на 

законосъобразност и целесъобразност, но този контрол може да 

бъде предварителен, текущ и последващ. В случая, аз спирам 

вашето внимание върху приложен материал, а както знаете, няма 

пречка мотивите на нашето решение да бъдат изложени по време 

на заседание, не само тези мотиви, които са предложени от 

съответната предлагаща комисия, та затова си позволявам да 

вложа мотиви във връзка с този материал, който на нашето 

внимание предоставя за размисъл и анализ, включително и да 

правим или не такъв ангажимент, свързан с горивото за 

автомобилите на ВКС. Какво искам да кажа, първо като факти. 

Виждайки записаното предложение като оферта, като иницииращо 

началото на една обществена поръчка, то се основава на 
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разпоредбите на Закона за обществени поръчки действащ в 

момента, чл. 20, ал. 2, т. 4 или ал. 1, т. 4. И в отменения Закон за 

обществени поръчки, а и в този Закон за обществени поръчки има 

една дадена възможност, тя е свързана обаче с целесъобразността 

на разходите на публични средства, а именно горивото за 

автомобили да бъде извършвано чрез пряко договаряне чрез 

Българската стокова борса. Това са разпоредбите на чл. 79, ал. 1 от 

Закона за обществени поръчки. Идеята, определени стоки да бъдат 

договаряни чрез обществена поръчка, чрез Стоковата борса, е 

точно за целесъобразно разходване на средствата и с оглед на 

това, че при стоковото договаряне, при борсовото договаряне 

цените падат драстично. Когато това бе позволено от предходния 

Закон за обществени поръчки, чрез едно постановление в 

изпълнение на закона на МС, вие си спомняте, аз тогава бях 

председател на комисия „Бюджет и финанси", за първи път в 

историята на ВСС предложихме всичкото гориво за отопление, 

включително и за автомобилите след това, да бъде договаряно чрез 

Българската стокова борса. При това положение специално по 

отношение на горивото за отопление, тъй като знаете много от 

съдебните сгради се отопляват с нафта все още, бе свалено 

драстично като стойност, повече от драстично. По същия начин 

постъпихме и сега по отношение на разпоредбите свързани вече с 

новия Закон за обществени поръчки, тъй като пак бе постановено от 

МС, че е възможно тази дейност да се случва чрез Стоковата борса. 

В този случай въпросът опира до целесъобразно разходване на 

средства от една страна, и до предварителен контрол, защото ние 

нямаме доказателства дали тази поръчка е реализирана или не по 

отношение на горивото за автомобилите, така че няма пречка да се 

извърши един такъв одитен ангажимент по отношение на тази 
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дейност на ВКС - дали правилно биха били разходвани или са 

разходвани вече тези средства, защото това произтича и от 

залегналите в чл. 1 и 2 от ЗОП цели и принципи, а именно, да се 

осигури ефективност при разходване на бюджетните средства и 

затова се прилага и разпоредбата на чл. 79 от същия този закон. 

Ето защо аз считам, че няма никаква пречка да се извърши един 

предварителен контрол или текущ контрол, защото това е 

позволено от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, а дали 

ще се нарече одитна проверка или ще се нарече одитен ангажимент 

за даване на увереност или за консултиране, това можем да решим 

сега, като променим решението. И моето предложени е, да се 

запише в проекта за решение, че ще се извърши одитен ангажимент 

за консултиране по отношение законосъобразността, но и 

целесъобразността на договорите, сключвани или предстоящи за 

сключване от ВКС. Не бива да се притесняваме дори и от това, че 

такива одитни ангажименти могат да се извършват във всички 

органи на съдебната система и в случая ние сме сезирани, имаме 

сигнал, имаме право да постановим такова решение, затова аз не 

виждам нищо което да противоречи на закона, ако вземем такова 

решение, нито пък от това може да произтече някаква кой знае 

каква опасност, нито за нас, нито за авторитета ни, нито за 

проверявания орган. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За протокола, бихте ли повторили как 

би звучал диспозитивът, който Вие предложихте. Точката е 48. 

МИХАИЛ КОЖАРЕВ: Възлага на директора на дирекция 

„Вътрешен одит" да организира извършването на одитен 

ангажимент във ВКС, за консултиране, по отношение сключените 

договори и извършените разходи за доставки и услуги, за периода 1 

януари 2015 г. до настоящия момент.  
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Реплика поиска г-жа 

Найденова на това изказване. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-жо министър. 

Историята за доставка на горивата, уважаеми колеги, е 

интересна, аз също имам спомен за тази процедура, която колегата 

Кожарев преди малко цитира, но нямам спомен в нея да е бил 

включен ВКС. Предмет на тази централизирана доставка на гориво 

за отопление бяха органите на съдебната власт, отделно ВСС е 

включвал договори за горива за служебните му автомобили, но ВКС 

никога не е бил в обхвата на тези централизирани обществени 

поръчки, с цел, разбира се, намаляване цената на стоката. Това, по 

отношение на този въпрос. 

Другата ми реплика,е по отношение на предлагания одит 

за консултиране или друг вид одитен ангажимент, съгласно закона. 

Уважаеми колеги, заседанията на Пленума миналата седмица, 

може и да не съм точна, но предходни две заседания,ние приехме 

доклада на дирекция „Вътрешен одит" във ВСС, който съгласно 

изискванията на специалния закон се изпраща на министъра на 

финансите, става и част от годишния доклад за дейността на ВСС. 

Ако погледнете в този доклад, ако имате спомен, на стр. 11 от 

същия в Раздел 2.3. - Неизпълнени одитни ангажименти, е записано 

следното: „Не е изпълнен един одитен ангажимент за консултиране 

във ВКС, включен в Годишния план за 2016 г. по искане на 

председателя на ВКС.", което ме навежда на мисълта, че остава 

неясно защо нашето звено „Вътрешен одит" не е изпълнило за 2016 

г. планиран и поискан от председателя на ВКС одитен ангажимент 

за консултиране, та се налага сега инцидентно по повод на 

конкретни сигнали ние тази дейност да я вършим? Това ми бяха 

възраженията и при предходно изказване. Това, г-жо министър, е 
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репликата ми в момента, защото ми се струва,че не упражняваме 

достатъчен контрол върху взетите решения и одобрените планове и 

тяхното изпълнение, нещо, което съм имала възможност да 

припомня и друг път.  

Благодаря. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-н Панов поиска думата, преди 

последните изказвания даже. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря, г-жо министър. 

Аз ще се спра по същество, защото очевидно възникнаха 

и други теми, които се въведоха в точката, която разглеждаме по 

дневния ред. 

По първия въпрос, свързан със счетоводния софтуер, на 

всички стана ясно, както времево, така и функционалните 

характеристики на всеки … Ясно е, че с решение на ВСС е 

разрешено да бъдат ползвани продукти извън КОНТО 66. Такъв е 

използван и в учебната база, по предложение на директора на 

дирекция „Финанси" е въведен нов продукт от 1 юни. Сами 

разбирате, че това е активния сезон, сами разбирате, че това е 

свързано с това как ще се адаптира новия продукт, как човешкият 

фактор, който също има значение при това дали той ще 

функционира по един нормален начин. Това е свързано, ако щете и 

с хардуера, може да има функционални проблеми и особености, 

това е свързано с архивиране. Нормално е в този период от време, 

в който дори с цел архив, да бъдат използвани тези продукти. Ако 

твърдението, което е послужило като сигнал и основание за това 

предложение, се казва, че може би този продукт се ползва от 2017 г. 

Не, не се ползва, такъв договор не е сключен. Това е по първата 

част. Определено смятам, че колегите, които са експерти можеше 

да бъдат изслушани тук и в този смисъл беше моят вот те да бъдат 
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изслушани, тъй като материята е специфична и не всички от нас 

притежават необходимите знания, за да могат да направят тази 

преценка. 

По отношение на другите два въпроса, които се 

поставиха, смятам че трябва да ме изслушате, ще бъда кратък. 

По отношение на техниката, звукозаписната техника. 

Многократно съдиите от СГС, от САС от ВКС са подавали сигнали 

за лош звукозапис и озвучаване на част от залите в Съдебната 

палата в София. Вие сами осъзнавате, че тази техника не е 

ремонтирана от много дълго време насам и в този смисъл, при 

направения оглед се установи, че тя не подлежи на ремонт. 

Предприемането на действия изисква да осигурим не само на 

съдиите, които правораздават, но и на всички участници и страни в 

процеса, да има такъв звукозапис. И в този смисъл беше направена 

обявата. Действително, цената, която е предложена за това да се 

направи доставка, монтаж, оборудване на една зала, включително 

чрез съхраняване на информацията на външна карта чрез USВ и 

т.н. е цена, която надвишава сумата, която ВСС е гласувал. И в този 

смисъл, понеже стана дума има ли такъв договор, няма ли, казвам, 

че няма такъв договор, а съм отправил искане до ВСС, до КБФ във 

връзка с поставените лимити за закупуване на такива техника от 

органите на съдебната власт. Много колеги, когато съм бил в 

различни съдебни институции в страната говорят за този лимит, 

който е от 1500 лв. и е абсолютно недостатъчен за оборудването на 

залите, и в този смисъл моето питане е отправено до КБФ. Т.е. няма 

такъв договор, но с оглед на тези данни, с които разполагаме съм 

отправил искане и към КБФ. Нека да имат предвид, че съдебните 

зали в Съдебната палата са с много голяма височина, акустиката е 

специфична. Сами разбирате, че това е нещо, което трябва да бъде 
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направено и несъмнено изисква средства. Какво съм направил - 

установил съм, че не може да  бъде отремонтирана. Възстановен е 

от нашите експерти размера на предлаганата оферта и в този 

смисъл моето запитване е към Бюджет и финанси за това, дали 

трябва да бъде спазен лимита. Очаквам, разбира се, отговор от 

комисията. 

По отношение на третата точка, ще бъда кратък. Няма 

сключен договор за доставка на горива за нуждите на ВКС, в 

какъвто смисъл са направените твърдения. Само ще кажа, че 

сумата изразходвана за доставка на горивата през  2015 г. в размер 

на 15 031 лв., а по договор за 2016 до момента са изразходвани 11 

910 лв. В този смисъл договор не е сключен. Разбира се, нормално 

е и вие виждате как се опитваме да намалим разходите, с оглед на 

потребностите на ВКС. Договори не са сключени и току-що ви 

обясних какви са предприетите действия, които съм направил от 

моя страна. В крайна сметка, както Съдебната палата, така и 

администрацията на Върховния касационен съд, е необходимо да 

бъде обслужвана с грижата на един добър стопанин, в какъвто 

смисъл са и правилата, които Висшият съдебен съвет гласува, 

предоставяйки управлението и стопанисването на сградата на 

съответния орган на съдебната власт.  

Тоест, по втория и третия въпрос няма сключени такива 

договори, за да стане ясно на абсолютно всички. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, г-жа Георгиева. След това г-жа 

Карагьозова има изказване. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Колеги, аз предлагам да подкрепим 

решението на комисията в редакцията, която г-н Кожарев направи. 

От обясненията, които г-н Панов даде тук, става ясно, че той не 

отрича фактите по приложените към материалите документи. Аз 
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смятам, че не е нужно да проверяваме кога е направено искането за 

увеличаване на лимита за закупуване на тези устройства. Мисля, че 

той би трябвало много по-рано да сезира и друга комисия. Мисля, 

че г-н Панов отговаря за разходването на бюджета на Върховния 

касационен съд, а това какви са нуждите на останалите съдилища, 

административните ръководители, които също отговарят за 

разходването на бюджетите на органите на съдебната власт, сами 

ще преценят какви искания да отправят и дали да нарушават 

лимитите, определени от Висшия съдебен съвет. От обяснението, 

което даде г-н Панов става ясно, че има резон, има основание да се 

възложи такава проверка. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Карагьозова.  

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Благодаря, г-жо Цачева. 

Уважаеми колеги, призовавам ви да не подкрепим решението на 

комисията по две основни съображения. Извън конкретиката, 

изложена по случая от колегата Панов, на когото аз нямам 

основание да не вярвам, че фактите са такива, каквито той ги 

съобщи. Имам принципно възражение против това да възлагаме 

проверката. Колегата Кожарев се опита да обоснове някакво правно 

основание, но за мене е необяснимо, ние всеки път ли, когато някой 

от членовете на Съвета прочете някъде нещо и се усъмни в нещо, 

ще възлагаме проверки извън приетия план, одитен план, който е 

одобрен от Висшия съдебен съвет. Считам, че трябва да има 

някакви много сериозни основания, за да се налага Висшият 

съдебен съвет и то Пленумът да променя вече приетите планове за 

извършване на ангажиментите. Нито едно основание, според мен, 

от представените ни материали не налага това. Прокрадна се едно 

внушение, че видите ли тука едва ли не се стремим да не се 

извършва проверка на Върховния касационен съд, в който 
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съществуват сериозни основания за съмнения за  

незаконосъобразно или поне нецелесъобразно изразходване на 

публичния ресурс. Категорично не мога да се съглася с подобно 

становище. Планът е приет. Всички органи на съдебната власт се 

одитират от нашия вътрешен одит. Моля ви, когато правим 

предложения за промяна в плана, нека да посочваме какви са 

основанията за това. Признавам си, че не чух, колегата Кожарев 

предложи одитен ангажимент за даване на увереност или одитен 

ангажимент за консултиране? За консултиране. Искам да подчертая, 

че не е налице основанието за възлагане на одитен ангажимент за 

консултиране, тъй като изричната норма на чл. 8 от Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор, гласи, че одитният ангажимент 

за консултиране се извършва само и единствено по инициатива на 

ръководителя на организацията, която ще бъде одитирана. Той се 

изразява в даване на съвет, даване на мнение, обучение и други 

подобни подходящи мерки, но във всеки случай, когато 

ръководителят е преценил, че някои от основанията в закона, 

говорещи за увеличаване на риска в управлението на система, 

процес или т.н., те са много подробно дефинирани в закона, му дава 

основание да поиска подобен съвет. Както чухме от това, което 

докладва г-жа Найденова, моля да обърнете внимание, такова 

искане е имало направено, но то, на мен не ми е известно защо, не 

е разгледано от нашия вътрешен одит, въпреки че е било в 

годишната програма. Ние сега, по незнайно какви причини в 

нарушение на закона, да възлагаме една одитна проверка без 

всякакво основание и без, още веднъж повтарям, надлежно правно 

основание за това, аз не съм съгласна и ще гласувам против. 

Оставям без всякакъв коментар конкретните данни, които 

тук бяха споделени, по отношение начина на подаването на 
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сигналите. Коментарите каква е тяхната цел ще си ги запазя за себе 

си. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-н Узунов иска да внесе уточнение по 

отношение основанието на решението. Такъв беше въпроса към 

Вас. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Благодаря, г-жо Министър. Колеги, 

да внеса уточнението. Г-жо Карагьозова, няма основание, това е от 

Вашето изказване, от тезата, която излагате, изобщо за каквато и да 

е проверка на Върховния касационен съд. /Г. Карагьозова: Не съм 

казала това, моля Ви./ Моля Ви, може ли да не ме прекъсвате… 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз пък ви моля да не влизате в 

негламентирани вътрешни дебати по между си. Моля Ви! Имате 

думата, говорете на всички членове на Съвета. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Дори и при най-малкото съмнение за 

незаконосъобразен разход на бюджетни средства, било то в 

Районен съд-Царево, било то в Районен съд-Сандански, 

естествено, че такава проверка следва да бъде извършена. Такава 

проверка следва да бъде извършена и на Върховен касационен съд 

по простата причина, че и той разходва бюджетни средства. Чух 

това, което сподели г-н Панов, но от проверката, която извърших, 

едва вчера е постъпило такова искане и аз се учудвам на това 

искане, следва ли Вие да спазите лимитите, които Висшият съдебен 

съвет е въвел със свое решение. Още сега е ясен отговорът. 

Естествено, че трябва да го спазите това решение, така както 

председателят на Районен съд-Царево ще спази това решение, 

така както председателят на Районен съд-Сандански ще спази това 

решение, така и Вие, г-н Панов, трябва да спазите това решение, 

така че е излишно да чакате този резултат и защо едва сега го 

искате, а не преди възлагане на тази обществена поръчка? 
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По отношение на правното основание. Уважаеми колеги, 

обърнете внимание какво сме записали в Правилника за 

организацията на Висшия съдебен съвет и неговата администрация 

и конкретно чл. 57, т. 5 от този Правилник. Ще си позволя да го 

прочета: „При осъществяване на дейността на вътрешния одит 

одиторите: …" - много точки са изброени в Правилника - „…т. 5 - 

проверяват и оценяват съответствието на дейността със законите, 

подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите, 

надеждността и всеобхватността на финансовата, оперативна 

информация, създадената организация по опазване на активите и 

информацията, ефективността, ефикасността и икономичността на 

дейността по изпълнението на задачите, договорите, поетите 

ангажименти и постигане на целите.". Понеже беше Ваш въпросът, 

г-жо Ковачева, това е основанието, на което Комисия „Бюджет и 

финанси" предлага дебатираното проекторешение. Естествено, 

това основание кореспондира на всички правила, съдържащи се в 

Раздел втори от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, 

който раздел е озаглавен „Права и задължения на този, който 

извършва одита и на проверявания". Така че, няма защо да се 

налага тезата, че проверката е преднамерена. 

В случая, уважаеми колеги, обърнете внимание, когато 

самият финансов директор казва - уважаеми членове, тука се 

вършат нарушения, ние нямаме друга алтернатива освен да 

насрочим и да извършим незабавна проверка. Мисля, че тази 

проверка ще бъде в интерес на самия г-н Панов, тази проверка ще 

бъде и в интерес на самите нас. 

По повод изложеното от г-жа Найденова. Г-жо 

Найденова, не е вярно, че Висшият съдебен съвет работи на 

няколко програмни продукта. Вие самата сте била в определен 
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период представляваща Висшия съдебен съвет, знаете по какъв 

начин са се извършили проверките от Сметната палата, те са 

ежегодни, те са много подробни, те са много стриктни и нито една 

констатация в посочения от Вас смисъл проверяващите от 

Сметната палата не са направили.  

Благодаря. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Позволете ми една препоръка към 

вносителите на предложенията, проектите на решенията. Ако 

вносителят по конкретното предложение - Комисия „Бюджет и 

финанси"  беше изложила преди диспозитива основанието на което 

се прави това предложение, най-малкото бихме спестили време, 

задаване на въпроси на какво основание, отговори, защото оттук 

насетне всяко едно допълнително въведено основание, на което се 

предлага това решение, само по себе си е ново начало на 

последващ дебат. Виждам, че има такива желания за отношение по 

споделеното от г-н Узунов.  

Реплика, г-жа Карагьозова.  

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Благодаря Ви, г-жо Цачева. Г-н 

Узунов, за втори път си позволявате да цитирате категорично 

неправилно моите изказвания и да им влагате друг смисъл, който не 

съм вложила. Това първо. 

Второ, реплика по повод изказването Ви. Хубаво 

прочетохте т. 5 на чл. 57, но не прочетохте т. 1, където ясно е 

казано как се извършва дейността на одиторите, а именно - след 

планиране, извършване доклада на дейността, в съответствие с 

изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор -

стандартите за вътрешния одит в публичния сектор, Етичният 

кодекс на вътрешните одитори, статутът на дирекция „Вътрешен 

одит" и Правилата, забележете, за организация на дейността на 
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дирекция „Вътрешен одит", утвърдени с решение на Висшия 

съдебен съвет. Всичко това говори, че трябва да спазваме Закона 

за вътрешния одит в публичния сектор, а там много ясно са 

очертани редът за извършване на одитите, редът за приемане на 

проверките, редът за приемане на плановете и всичко останало. 

Затова, да се позовавате на чл. 57 от Правилника, при положение, 

че нямаме изобщо законовото основание, ми се струва 

недостатъчно. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към г-н Узунов. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-жо Министър. Ще 

повторя това, което казах, за да съм сигурна, че колегата Узунов 

правилно ме е разбрал и за да не изпадне в объркване някой друг 

от последното му изказване. /Намесва се Д. Узунов: Това означава 

ли, че и аз трябва да си повторя после изказването?/ Това, което 

казах е, че в определен период от време и във Висшия съдебен 

съвет са използвани два продукта за деловодна обработка на 

постъпващата и изходящата кореспонденция и само това. И за 

сведение, г-н Узунов, тази дейност е факт от края на миналата 

година и съвпада с периода, в който Вие сте представляващ, но и 

всички останали знаем за тази дейност, тъй като преминахме и 

обучение по новия продукт за деловодно управление. Само тази 

реплика.  

Г-жо Министър, извинявам се, че ставате свидетел 

отново на този разговор. За Вас е пръв, но той за нас е пореден, 

защото почти винаги, когато се възлагат такива одити, опираме до 

точката за законовото основание и за коректното формулиране на 

проекта за решение. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли нови аргументи и нови тези, 

които да бъдат внесени в дебата? Стана ясно от самите изказващи 
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се, че се повтарят, но мисля, че всички много внимателно следим 

дебата и повторението не е необходимо. 

Има ли нови аргументи? Няма. Дебатът е закрит.  

Имаме внесен проект на решение с дневния ред. Имаме 

внесено, в резултат на дебата, редакционно предложение към 

проекта на решение на г-н Кожарев. 

Подлагам на гласуване редакционния вариант, направен 

тук в хода на дебата, както помолих г-н Кожарев изрично да го 

дефинира и това е записано в протокола. Гласуваме предложението 

за решение на г-н Кожарев.  

ГЛАСОВЕ: Предложението на комисията с редакцията на 

Кожарев. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: То е редактирано. Ако се приеме 

редакцията, ако не се приеме ще се върнем на първоначалния 

вариант. Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 17 

от членовете на Съвета. Осем „за", девет „против". Редакцията на г-

н Кожарев не се приема.  

Сега подлагам на гласуване проекта за решение по 

вносител, това е предложението на Комисия „Бюджет и финанси". 

Припомням, Пленумът на Висшия съдебен съвет реши: „Възлага на 

директора на дирекция „Вътрешен одит" да организира 

извършването на проверка във Върховния касационен съд на 

сключените договори и извършените разходи за доставки и услуги 

за периода от 01.01.2015 г. до настоящия момент.". 

Режим на гласуване.  

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Никъде не е предвидено да бъде в 

залата колега и да не гласува. Затова, много моля нека всички да 

упражнят правото си на гласуване. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е част от задължението на всеки 

един от вас. Знаете правата, задълженията си. Нямате възможност 

за въздържали се. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Може ли да повторим гласуването, 

без да искам натиснах грешния бутон. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете това гласуване, има грешка. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: И аз гласувах „за", извинявайте. 

Много съжалявам. Допуснах грешка. Г-жо Цачева, моля да бъда 

извинена, допуснах грешка. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекратете гласуването, отменете го. 

Допусната е грешка. 

Призовавам за концентрация и внимание. Режим на 

гласуване. Колеги, съсредоточете се, всеки да изрази обективно 

волята си, волеизявлението да бъде материализирано по 

правилния начин.  

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Г-жо Стоева, г-жо Стоева. 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Уважаеми колеги, с оглед на 

процедурното предложение, което аз направих, за връщане и 

доработване на сигнала, казах, че няма да участвам в гласуването. 

Това е моето предложение, не се прие, и затова не участвам в 

гласуването.  

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жо Стоева, Вие предложихте 

процедурно предложение, което се гласува и не се подкрепи от 

мнозинството. Това не ви освобождава от отговорността по-насетне 

да гласуване. Имате вариант „за" или „против". Това са 

възможностите, начинът, по който се гласува във ВСС. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Ами ние сме и имали и други такива 

прецеденти, г-жо Цачева и не е имало такива възражения от същите 

тези колеги. 
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/говорят по между си/ 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля ви, пак влязохте във вътрешно 

групови дискусии. В режим на гласуване сме. Съгласно правилата, 

всеки член на Висшия съдебен съвет има възможност между две 

опции да обективира волята си. Едната е в подкрепа на съответното 

решение, гласувайки „за". Другата алтернатива е да гласува 

„против". Прекратете гласуването. Покажете резултата. Гласували 

18 от 19 присъстващи членове. Девет „за", „против" девет. Г-жа 

Стоева не е упражнила правото си на глас. 

РУМЕН БОЕВ: Няма решение. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Решението не е прието. 

 

48. ОТНОСНО: Сигнал от директора на дирекция 

„Финанси и счетоводство" във Върховен касационен съд с вх. № 

ВСС - 6529/12.05.2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

48.2. След проведеното обсъждане не беше взето 

решение. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към т. 51. Проект на 

Доклад на Групата държави срещу корупцията /GRECO/ за 

изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на 

оценка. Внася Комисия „Правни и институционални въпроси". 

Докладва г-жа Колева. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Колеги, искам няколко встъпителни 

думи да споделя. Тъй като до 25 май трябваше да направим нашите 

забележки и корекции към предварителния конфиденциален 

доклад, който беше изпратен от GRECO, във връзка с препоръките 
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на тази организация към България. Ние се опитахме да съберем 

информация от всички постоянни комисии и от двете колегии, да ги 

обобщим и спазвайки срока да ги изпратим съответно на 

Министерство на правосъдието.  

Тук пред пленума представяме само тази част от нашата 

дейност по повод на доклада, която е свързана с определяне на 

представител от Висшия съдебен съвет, който да участва в рамките 

на предстоящата пленарна среща на GRECO в периода от 19-ти до 

23-ти юни в Страсбург. Доколкото, г-н Узунов е представляващ 

Висшия съдебен съвет, смятаме, че на този форум, който 

представлява Пленарна среща на GRECO, трябва да отиде той. 

Това е само мнение на комисията, което, разбира се, не е 

задължително да бъде подкрепено от пленума. Затова сме 

оставили и съответно свободно място за представителя, който да 

запишем, след гласуване в пленума. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е открит. Има ли жалещи? Г-жа 

Карагьозова.  

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Благодаря Ви, г-жо Министър. 

Уважаеми колеги, моля да обърнете внимание на един от абзаците 

в предоставената ни информация. Там е казано, че от участващите 

в срещата български представители се очаква да отговарят на 

въпроси, поставени от делегациите на държавите-членки, да внасят 

разяснение и да защитават позиция по съответните въпроси, като 

работните езици на срещата са английски и френски, като няма 

осигурен превод на български език и разходите по 

командироването, съответно, се поемат от съответните институции 

и ведомства.  

Бих поставила на дебат дали да не изпратим някои от 

колегите, които владеят английски или френски. Имам предвид г-жа 



 77 

Колева, г-н Калпакчиев, г-жа Соня Найденова, за да не изпадаме в 

малко неудобното положение да командироваме и преводач, чрез 

който да се осъществява тази комуникация на българския 

представител, при изрично поставяне на условие за работен език и 

за владеенето му. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-н Калпакчиев, заповядайте, по 

същество. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Благодаря, г-жо Министър. Искам 

да обърна внимание на доклада, по-скоро на информацията, която 

ние изпращаме в отговор на препоръките от комисията Група 

държави GRECO. Ние подробно ги коментирахме в Правната 

комисия пункт по пункт и всъщност установихме, че една малка част 

от препоръките на комисията GRECO все още се водят 

неизпълнени. Мисля, че две или три мерки. Друга част се водят 

частично изпълнени. Голяма част са изпълнени. Но искам да обърна 

внимание на тези, които се водят неизпълнени или частично 

изпълнени, че те касаят, вижте и Вие, г-жо Министър, може би сте 

запозната, но касаят положение в Конституцията, в глава Съдебна 

власт и Закона за съдебната власт. Теми, които очевидно трябва 

отново да бъдат поставени на дискусия за състава на Висшия 

съдебен съвет, за парламентарната квота, за професионалните 

квоти. Няма да засягаме по същество, разбира се, въпросите, тъй 

като не е сега моментът и мястото, но ясно е, че за да изпълним 

препоръките и за да отпадне този механизъм тези теми отново 

трябва да бъдат отворени с необходимата сериозност. 

Благодаря. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз Ви благодаря за разбирането, че не 

е това дебатът по този проект за решение. Проектът за решение е 

за определяне на представител на Висшия съдебен съвет за 
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участие в рамките на Пленарната среща на ГРЕКО. Имена и 

гласуване? Досега има постъпило едно предложение за 

представляващия Висшия съдебен съвет. Нали така? Второ 

предложение правите ли?  Г-жа Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-жа Найденова. 

Уважаеми колеги, на предишно такова мероприятие, предишна 

Пленарна сесия, мисля, че беше преди около две години, ако не 

бъркам, бяхме определили и участваха колегите Ясен Тодоров и 

Незабравка Стоева, като представители на Висшия съдебен съвет, 

доколкото комисиите, които те тогава председателстваха, не бяхме 

разделени на колегии, работихме общо, имаха отношение към 

темата на Доклада GRECO. Моето предложение в случая частично 

съвпада с изказването на г-жа Карагьозова и предлагам да 

командироваме г-жа Колева, която владее френски език, която е 

председател на Комисия „Правни и институционални въпроси". 

Мисля, че никой от нас няма да подложи под съмнение нейните 

познания, разностранни, за дейността на Висшия съдебен съвет, 

още повече, че като председател на сегашната Комисия „Правни и 

институционални въпроси" и предишната Комисия по правни 

въпроси тази комисия отговаряше и за годишните доклади за 

дейността на Висшия съдебен съвет, и мисля, че нейното участие и 

принос биха били полезни за темата, която е предмет на срещата, 

така че моето предложение е за командироване на г-жа Колева. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Слушаме Ви. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Аз мисля, че представляващия 

Висшия съдебен съвет трябва да отиде. Има начини и средства да 

се отговори на всичките въпроси, още повече, че ние сме изготвили 

материали. Ако, разбира се, той, нека да чуем неговото становище, 

имам и друг вариант, ако той откаже. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е постъпил такъв отказ от негова 

страна. Мисля, че няма и процедура по даване на съгласие. Правят 

се предложения и с гласуване се определя, според резултата, кой 

да представлява там в GRECO Висшия съдебен съвет.  

До момента има направени две предложения. За 

представляващия Висшия съдебен съвет г-н Узунов и за г-жа 

Колева, като председател на комисия „Правни и институционални 

въпроси". Трето предложение има ли? Няма. Дебатът е закрит. 

По реда на постъпване на предложенията. /Гласове: 

Може ли едновременно?/ Това е новина за мен. Това е предимство 

на система. Има други недостатъци като невъзможността след 

грешка автоматично да се поправиш, но пък това е предимство. Не 

знаех. 

Колеги, едновременен режим на гласуване по двете 

предложения. Прекратете гласуването. Обявете резултата. 

Гласували 19 от членовете на Съвета. За г-н Димитър Узунов - 11 

гласа, за г-жа Юлиана Колева - 8. Няма против. Избран е г-н 

Димитър Узунов. 

В този смисъл да подложим на гласуване цялото 

решение: „Пленумът на Висшия съдебен съвет реши: Определя 

Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет, за участие 

в рамките на предстоящата Пленарна среща на ГРЕКО, която ще се 

проведе в периода 19-23 юни 2017 г. в гр. Страсбург, Франция.". 

Дотук.  

Режим на гласуване. /Гласове: Какво гласуваме?/ 

Първото гласуване беше, за да се избере представител. Сега вече 

цялото решение. Прекратете гласуването. Гласували 19. 

Седемнадесет „за", двама „против". Решението е прието. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

51. ОТНОСНО: Проект на Доклад на Групата държави 

срещу корупцията /GRECO/ за изпълнение на препоръките към 

България от Четвъртия кръг на оценка 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ Димитър Узунов - представляващ Висшия 

съдебен съвет, за участие в рамките на предстоящата Пленарна 

среща на ГРЕКО, която ще се проведе в периода 19-23 юни 2017 г. в 

гр. Страсбург, Франция. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точка 52 от дневния ред за днес. План 

за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014 - 2020 г. от Висшия съдебен съвет през 2017г. 

Изказвания? Няма. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 

Моля, покажете резултата. Гласували 17. Седемнадесет „за". 

Единодушно е прието решението. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

52. ОТНОСНО: План за действие на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014-2020 от Висшия съдебен съвет 

през 2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ПРИЕМА План за действие за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от 

Висшия съдебен съвет през 2017 г. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точка 53. Проект на решение по 

предложение за участие на Висшия съдебен съвет в конкурса 

„Кристални везни на правосъдието". Докладва г-жа Колева. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Комисия „Правни и институционални 

въпроси" е запозната, но с едно-две изречения да поясня. CEPEJ 

организира ежегоден конкурс „Кристални везни на правосъдието" за 

иновации в публичната дейност и представяне на Висшите съдебни 

съвети или аналогичните органи във всяка една от страните. Като 

оценихме, че образователната програма на Висшия съдебен съвет 

всяка година бележи успехи, има много добри резултати, приема се 

еднозначно добре и от магистратите, и от обществото, и от 

учениците, на които тя се представя, и от учителите и 

административното ръководство на образованието в България, като 

цяло, ние преценихме да ви предложим тази Образователна 

програма да бъде включена или по-скоро да кандидатстваме за 

наградата „Кристални везни на правосъдието" чрез нея. В този 

смисъл е целият проект на предложение за решение по тази точка.  

Моля, прочетете материалите. Мисля, че ще бъде 

интересно за всички ни, а и ще бъде една добра нотация за самия 

Висш съдебен съвет, ако получи тази награда.  

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Този призив за прочитане на 

материалите непосредствено преди гласуването ми допадна 

особено. /Ю. Колева: Грешка, грешка на езика. Ние сме ги чели, 

чели толкова много./ Точно така. Други членове на Съвета? Няма.  

Дебатът е закрит. Поставям на гласуване проекта на 

решение, който гласи: „Пленумът на Висшия съдебен съвет реши: 

Изразява съгласие за участие в конкурса „Кристални везни на 

правосъдието" организиран от Европейската комисия за 

ефективност на правосъдието CEPEJ с одобреното проектно 
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предложение, представляващо Образователната програма 

„Съдебната власт-информиран избор" и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и прокуратури.". 

Гласувате, колеги. Резултатът от гласуването. Гласували 

20 членове на Съвета. Двадесет гласа „за". Решението е прието 

единодушно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

53. ОТНОСНО: Предложение за участие на Висшия 

съдебен съвет в конкурса „Кристални везни на правосъдието" на 

Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) на 

Съвета на Европа 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Изразява съгласие за участие в конкурса „Кристални 

везни на правосъдието", организиран от Европейската комисия за 

ефективност на правосъдието (CEPEJ) с одобреното проектно 

предложение, представящо Образователната програма „Съдебната 

власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури". 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точка 54. Проект на решение по проект 

на Наредба за организацията и реда за водене, съхраняване и 

достъп до електронни дела и начина на съхраняване на 

доказателствата и доказателствените средства по делата, както и 

вътрешният оборот и съхраняването на друга информация, 

обработвана от съдебната администрация. Внася Комисия „Правни 

и институционални въпроси".  
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ЮЛИАНА КОЛЕВА: Колеги, след преминаване на проекта 

от работната група през цялата процедура, която е предвидена по 

Закона за нормативните актове, проведено е обществено 

обсъждане, поредни заседания на работната група след това, днес 

на вашето внимание ви представяме Проекта за Наредба, която, 

всъщност, е петият подзаконов нормативен акт, който ние би 

трябвало да приемем след измененията на Закона за съдебната 

власт от месец август 2016 г. 

Имам една техническа забележка. Във връзка с 

изричните изисквания за обнародване на подзаконовите 

нормативни актове в Държавен вестник ние трябва да поставим 

номер на този наш подзаконов нормативен акт и той трябва да бъде 

Наредба № 5. Внасям допълнение в предложението, в 

наименованието на Наредбата да фигурира Наредба № 5 за 

организацията и т.н.  

Държа да отбележа, че към материалите е приложен и 

един материал от г-жа Деница Вълкова, която с група магистрати 

изразяват принципно несъгласие с основни положения, които 

работната група е вложила в подзаконовия нормативен акт.  

Искам да кажа, че всички забележки, които са направени 

от колеги, било в рамките на общественото обсъждане, било след 

това, са взети предвид от работната група и тя е отговорила на тях 

в съответния доклад, в който е изложила, съгласно Закона за 

нормативните актове, мотиви кои от предложенията се приемат, кои 

от забележките се приемат, кои не се приемат и защо. Така че, ако 

ръководителят на работната група г-жа Атанасова има нещо да 

допълни, аз ще я моля сега да каже. 

Аз, от името на цялата комисия, благодаря на работната 

група, която се състоеше от експерти с много високо качество на 
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експертизата и която работи много продължително и много упорито 

за изготвяне на този проект, тъй като той е пръв по своята природа 

в цялата система на органите на съдебната власт. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, г-жо Колева.  

Има ли изказвания, предложения? Аз само бих попитала 

– вариант за по-кратко наименование на Наредбата. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Законовият текст е такъв. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Там сме предпоставили нещата по 

начин, по който прави чест на всеки един от вас, който може да 

възпроизведе наименованието на Наредбата. Три пъти го прочетох, 

не съм в състояние да възпроизведа наименованието. 

Г-жо Атанасова, заповядайте! 

ЕЛКА АТАНАСОВА: Уважаеми колеги, с искането си 

искам да внеса малко корекция в заявеното от г-жа Колева, но ще 

започна от наименованието на наредбата. За съжаление няма как 

да го направим по-кратко, тъй като наименованието произтича от 

съответната разпоредба на чл. 360и от ЗСВ, това е третият акт, 

който ВСС следва да приеме в изпълнение на задълженията си по 

новата Глава 18а от ЗСВ и този акт е много важен, тъй като същият 

дава основата за прилагане на електронното правосъдие в органите 

на съдебната власт, доколкото поставя точно тези изисквания за 

водене, съхраняване и достъп по електронните дела, 

доказателствата в електронните дела и доказателствените средства 

по тези електронни дела, както и въвежда изисквания за 

съхраняването на друга информация, обработвана в електронен 

вид от съдебната администрация. По отношение на становището от 

председателя на Апелативен съд Бургас искам да кажа, че това 

становище в кавички, не съдържа критики към съдържанието на 

наредбата или предложения за допълнение на текстовете в нея, в 
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това становище се изразява позицията на председателя на 

Апелативен съд Бургас, че срокът за обществени консултации, 

който е съобразен от работната група и от ВСС със срока, посочен в 

Закона за нормативните актове, а именно 30-дневен, е бил 

недостатъчен за председателя на Апелативен съд Бургас да се 

запознае с текста от наредбата и да изрази становище по нея и се 

предлага ВСС да създаде работна група, която да анализира 

дейността на създадената работна група, изготвила наредбата. 

Такива положения и подобни задължения Законът за нормативните 

актове и Правилника за приложението не съдържа, ВСС можеше да 

използва и по-кратък срок за обществени консултации, а именно 14-

дневен, той се съобрази с по-дългия срок, 30-дневен, имаше време 

и постъпиха становища от други органи на съдебната власт, с които 

изразяват пълно съгласие с текстовете от наредбата, така че в 

справката, която представихме на Правна комисия работната група 

взе отношение по постъпилите становища и предложения, и аз ви 

предлагам да бъде приета, за да започне нейното приложение. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други колеги имат ли желание да 

споделят мнение? Няма. Дебатът е закрит.  

Подлагам на гласуване проекта на решение с 

допълнението на г-жа Колева за номер на Наредбата и това да 

бъде № 5. Надявам се така да получи и гражданственост. Не успях 

да се преборя, два мандата в другата власт, по отношение на 

наименованието на актовете. Моля, да гласувате. Гласували 19 от 

членовете на Съвета, единодушно е приета Наредбата. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

54. ОТНОСНО: Проект на Наредба № 5 за организацията 

и реда за водене, съхраняване и достъп до електронни дела и 
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начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените 

средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на 

друга информация, обработвана от съдебната администрация 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА Наредба № 5 за организацията и реда за 

водене, съхраняване и достъп до електронни дела и начина на 

съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по 

делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга 

информация, обработвана от съдебната администрация. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следваща точка 55 – проект на 

решение относно информация за проведена работна среща на 

лицата, отговарящи за връзките с обществеността в органите на 

съдебната власт. Има предложение от комисията по "Правни и 

институционални въпроси" към Пленума. Проект на решение – 

утвърждава единни правила за администриране и публикуване на 

информация в социалните мрежи от органите на съдебната власт. 

Г-жо Колева. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Колеги, съжалявам, че все на мен се 

пада честта да докладвам тези точки, но ако вкупом не бяхте 

обединили Правната комисия с комисията по "Публична 

комуникация" нямаше да се стигне до това. 

Единните правила за администриране и публикуване на 

информация в социалните мрежи от органите на съдебната власт се 

предлагат в проект, като вътрешни правила на съдебната власт, без 

те да носят характеристиката на подзаконов нормативен акт, 
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предложени са изцяло от представителите, упражняващи 

професията на пи-ари на отделните органи на съдебната власт. 

Комисията ни прие за основателни техните аргументи, че е 

необходимо утвърждаването на такива единни правила, съответно 

работна група, описана в мотивите към проекта ги разработи, бяха 

обсъдени на срещата, последната, която се състоя в скоро време на 

лицата от съдебната власт, които поддържат връзки с 

обществеността в органите на съдебната власт и в този вариант и 

предлагаме за утвърждаване от Пленума. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мнения по предложените единни 

правила няма. Режим на гласуване. Гласували 17, "за" 17, 

единодушно са приети тези правила. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

55. ОТНОСНО: Проект на „Единни правила за 

администриране и публикуване на информация в социалните мрежи 

от органите на съдебната власт“ 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава „Единни правила за администриране и 

публикуване на информация в социалните мрежи от органите на 

съдебната власт“. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към допълнителните 

предложения, които днес с нарочно ваше решение са включени в 

дневния ред.  
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Точка 56 – проект на решение за определяне на 

участници в среща с представители на Европейската комисия в 

рамките на експертна мисия на Европейската комисия в България 

по Механизма за сътрудничество и оценка в периода 14-16 юни 

2017 г.  

Г-жо Колева, ще докладвате или всичко е ясно, само 

трябва да се определят кандидатите. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Ясно е. Трябва имената да посочим, 

като се съобразите с темите, които са изложени, от 14-ти до 16-ти. 

Три срещи са, на 16-ти са две, едната е на 14-ти. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Проектът на решение на Пленума, 

точка 1 – потвърждава предложените дати и часове за провеждане 

на срещите. Точка 2 – определя следните членове на ВСС за 

участие в срещите с представители на Европейската комисия – 14-

ти юни, сряда, съвместна среща с министъра, отговарящ за 

съдебната реформа и ВСС, участници двама членове на ВСС, 

виждам проекта за решение, тема: "Предстоящи избори и постигнат 

напредък в изпълнение на препоръките от януари 2017 г., цитирани 

са препоръка 1 и 2" . Предложение за двама души по механизма. 

Г-жа Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-жо министър. 

Уважаеми колеги, това може би ще се яви последната среща на 

екипа от Европейската комисия, който изготвя мониторинговите 

доклади в рамките на нашия мандат, нямаме информация за друга 

преди 3 октомври, но в поканата няма лимит на участниците и тъй 

като тук и г-жа Георгиева сподели нещо, което съвпада и с моето 

становище предложението е да присъства всеки от членовете, 

който изявява желание, т.е. по принципа на изключване ако някой в 

момента може да заяви, че не желае да участва, да го каже, всички 
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останали да бъдат включени за участие, според темата. Темите са 

разпознаваеми, те са били предмет на обсъждане неведнъж. Това, 

което прави впечатление в тази покана, че за първи път са 

предвидени съвместни срещи, досега срещите бяха винаги 

самостоятелно, поотделно с всяка от институциите, която е 

ангажирана с изпълнение на препоръките в мониторинговите 

доклади, тук виждаме, че в рамките на час и половина ще се 

проведе среща с няколко институции, минимум три и до пет, 

разбира се това предполага някакво лимитиране на участници, но 

ми се струва коректно към всички нас ако някой не желае да участва 

в някоя от срещите да го заяви сега. Ако някой не желае, да го каже 

сега, останалите да бъдат свободни да присъстват, т.е. предлагам 

всички членове, с изключение на тези, които не желаят. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жо Колева. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Подобен подход е абсолютно 

нежелан, защото знаете много добре, че за тези срещи се подготвят 

предварителни планове кой ще присъства на тези срещи. Отделен е 

въпросът, че ако в последния момент някой не може да присъства 

на срещата, се извинява, че не е могъл да присъства, но да кажем – 

който иска да отива, особено при положение, пък са съвместни 

срещи на няколко органа, нито технически, нито дипломатично е 

коректно това. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложение. Слушаме Ви. 

РУМЕН БОЕВ: Г-жо министър, аз искам да посоча нещо, 

което е също така важно и малко в противовес с това, което каза г-

жа Найденова, сряда – 14-ти в момента, в който се провежда това 

събитие се провежда и Прокурорска колегия, ние имаме заседание, 

съвпадащи мероприятия са, така че ние не можем безспорно да 

идем всички и да провалим точки, които са заложени за тогава, ето 
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защо, за да може да се осъществят и двете мероприятия аз 

предлагам от Прокурорска колегия максимум двама души да отидат, 

като аз предлагам това да бъде г-н Тодоров. 

ЯСЕН ТОДОРОВ: Нямам против да отида на първата 

среща, но предлагам и г-н Румен Георгиев да присъства на нея, 

защото темата е изборите, а той беше човека, който се занимаваше 

със системата за дистанционно електронно гласуване и в случая ще 

е полезно присъствието му на тази среща. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Карагьозова. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Благодаря Ви. Аз предлагам от 

Съдийската колегия да се включи в групата колегата Ковачева, 

защото сериозен принос има при обсъждане на текстовете по 

закона по изменението му, след това беше и от работната група, 

която изработихме правилата за електронния избор на следващите 

членове на бъдещия ВСС и в качеството си на бивш член на 

колектива на Върховния административен съд също има отношение 

по втората препоръка, включена за разглеждане по темата, за 

наблюдението за изборите за предстоящо назначаване на 

председател на Върховния административен съд. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Аз предлагам г-жа Петкова да 

участва в срещата, като бивш административен съдия с голям опит 

и също като участник в изготвяне на голяма част от нашите наредби 

за работа на Съвета и затова предлагам и тя да участва. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уточнихме ли първо броят на 

участниците? 

ЯСЕН ТОДОРОВ: Аз имам процедурно предложение. 

Предлагам за 14-ти, за срещата на 14-ти да бъдат четирима 

участниците в Съвета, по двама от двете колегии. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До момента са направени по две 

предложения и да ги подложим анблок на гласуване. 

Г-н Кожарев има съображение. 

МИХАИЛ КОЖАРЕВ: Имам предложение, в крайна 

сметка това е една изключително официална среща, свързана е с 

цялостното развитие на съдебната власт, с всичко това, което е 

свързано с Механизма за сътрудничество и проверка и би било 

напълно редно представляващият ВСС да участва в тази среща. 

Просто предлагам г-н Узунов. Това изключително много ни засяга. 

Просто правя това предложение и мисля, че е излишно да давам 

повече мотиви. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Някой да се откаже от Съдийската 

колегия. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Аз ще се откажа. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Чакайте, чакайте, колеги. То стана 

малко като пазарлък тази работа, ходи ми се – ще отида, нямам 

възможност – няма да отида.  

Слушаме Ви. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Тъй като доколкото разбрах бях 

предложена за първата в сряда, първата среща, която е във връзка 

с избор за членове на ВСС и административни ръководители, аз бих 

желала да участвам в другите срещи, които мисля, че за мен 

представляват голям интерес, тъй като в този мандат някои неща не 

се свършиха и те са предмет на разглеждане в срещите в петък и то 

по-скоро съвместна среща с представители на Инспектората, това е 

след обедната среща, 13,30 ч.- 14,30 ч. по темата: Интегритетът в 

съдебната власт, функциониране на ИВСС и т.н. Тук бих желала, 

ако разбира се, гласувате и предлагам в тази тема да участва и г-жа 

Незабравка Стоева, тъй като тя е запозната също така с дейността 
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на Инспектората. А що се касае до петък: Реформа на съдебната 

власт, първата тема, която е във връзка със съдебната карта и 

натовареността и т.н., аз мисля, че тук трябва да участва в случая   

г-н Калпакчиев, тъй като той е председател на тази комисия по 

натовареност и съдебна карта и бих искала да даде всъщност 

данни, не обяснения, данни какво е направил и какво предстои да се 

направи по темите. И тъй като хубаво е да гласуват поименно 

членове, които да участват, задължително, защото по това 

предложение г-жа Найденова, което направи – който желае да 

участва, се е случвало така, че по темите за натовареност и за 

съдебна карта, макар че  е изявено било желание за участие, г-н 

Калпакчиев не е участвал и ние сме били принуждавани ние да 

говорим по темата, която е предмет на неговата комисия. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Молбата ми е, не случайно прочетох 

проекта за диспозитив на решението. Точка 1 – потвърждава 

предложени дати и часове. Оттук насетне има няколко теми за 

различните дати. По първата тема имаме направени пет 

предложения. Кой се оттегля? Г-жа Петкова се оттегли. Подлагам 

анблок на гласуване участието на г-н Узунов, г-жа Ковачева, г-н 

Георгиев и г-н Тодоров. 16 гласували, "за" 16, единодушно са приети 

по първата тема участниците. /решението е отразено по-надолу в 

протокола/ 

 Втора тема. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: По втората среща, касаеща темата 

"Реформа на съдебната карта, докладване и съдебна карта" освен 

предложението за участие на колегата Калпакчиев моето 

предложение е за колегата Елка Атанасова, тъй като доколкото си 

спомням тя беше определена от Прокурорската колегия за 

координатор в тази дейност когато трябва да има нужда от 
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съгласуване между ресорната комисия към Съдийската колегия. И 

само едно уточнение, уважаеми колеги – разбирам доброто 

настроение, по когато по-рано дадох предложение да участват 

всички, с изключение на тези, които не желаят, нямах предвид 

безадресно, а посочване поименно на всички членове. Аз разбирам, 

че някой винаги иска да не ме разбира както трябва, но за 

коректност ще кажа – моето предложение, което до момента не съм 

оттеглила и не беше подложено на гласуване беше да участват 

всички членове на Пленума на ВСС, с изключение на тези, които 

днес могат да заявят, че или не желаят или по друга причина са 

възпрепятствани и тъй като до момента не съм го оттеглила, но 

гласуването върви в друга посока, с оглед начина на гласуване 

заявявам, че го оттеглям сега. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Г-н Калпакчиев, г-жа Карагьозова и 

после г-жа Атанасова. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Моля, наистина да участват в тази 

дискусия с комисията и други членове. Аз тук си спомням 2012 г. 

когато избирахме членове на комисията тогава по натовареност, 

това беше единствената комисия, която не можахме да попълним с 

желаещи състава, сега може би 2017 г., за да затворим кръга отново 

на нашата успешна дейност, с Европейската комисия за съдебна 

карта никой няма да иска да говори, моля, наистина да има 

представители, които компетентно и все пак с достатъчна 

отговорност да коментираме тази тема. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Г-жа Карагьозова. 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Уважаеми колеги, фиксирахме 

се само върху едната от темите, които ще се разглежда на 

сутрешната среща в петък, но изпускаме от внимание, че ще има и 

тема във връзка с препоръка 5, касаеща доклада, в който подробно 
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трябва да се отчете напредъка по изпълнение на националната 

Стратегия за съдебна реформа и в тази връзка считам, че 

непременно г-жа Колева трябва да участва в срещата, дотолкова 

доколкото е председател на Правната комисия, която обобщава 

информацията и всъщност на практика е и автор на доклада, 

обобщава всичко онова, което се изпраща и мисля, че е много 

важно да се отчете и напредъка в изпълнението на препоръките, 

последните препоръки от доклада, последния доклад от януари ако 

не се лъжа, 2017 г. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Г-жо Атанасова. 

ЕЛКА АТАНАСОВА: Уважаеми колеги, по отношение на 

предложението да участвам в тази среща си правя отвод. Изразих 

позиция, която се различаваше от позицията на останалите членове 

от Прокурорската колегия по отношение на вижданията за 

принципен модел за реформа в съдебната карта на районните 

прокуратури, поради което не смятам, че е редно да представям 

позицията на Съвета. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Г-жа Петкова и после г-жа Ковачева. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Правя предложение в първата тема 

за петък, която касае Реформа на съдебната власт и съдебната 

карта и понеже е посочено, че трябва да участват и представители 

от ВКС, председателят на ВКС, който в голяма степен доклада му 

третираше въпроса за съдебната карта. Предлагам г-н Панов. Ако 

не го гласувате, той просто трябва да изяви желание да присъства в 

петък. 

По отношение темата в петък по препоръка № 3: 

Интегритетът в съдебната власт освен за себе си, аз поддържам 

предложението, което направих, г-жа Незабравка Стоева и г-жа 

Галя Георгиева, тъй като касае въпроси, свързани с работата и на 
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взаимоотношението с взаимодействието с ИВСС и комисията, която 

тя ръководи. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Г-жо Петкова, предлагате г-н Панов, 

г-жа Стоева, г-жа Георгиева. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: За петък от 10,30 ч. г-н Калпакчиев и 

г-н Панов. А пък за следобедната среща, за петък от 13,30 до 14,30 

ч. г-жа Галя Георгиева, Незабравка Стоева. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Уважаеми колеги, както знаете среща с 

ВКС и предвидена, а наред с това в срещите, които са в другите дни 

също е предвидена възможност да участва представител на 

Върховния касационен съд. Аз смятам да участвам, стига разбира 

се да няма някакво препятствие затова, така че моля да се 

концентрирате върху това членове на ВСС, извън тези по право. 

Благодаря на г-жа Петкова, но мисля, че решението трябва да бъде 

насочено към членовете на ВСС, изборните членове. В този смисъл 

не е необходимо да гласувате моето участие, имам намерение да 

взема такова. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Членовете по право на ВСС в 

задължителното си качество на представляващи съответно ВКС, 

ВАС, Главна прокуратура, имат график за тези срещи. Разбира се, 

няма пречка и тук като част от ВСС да представляват, но вече в 

зависимост от личната воля. 

За петък, 16-ти. 

ЯСЕН ТОДОРОВ: Предлагам за първата среща в петък 

ВСС да бъде представляван от двама души, изборните членове, 

един от Прокурорската и един от Съдийската, като от Съдийската е 

г-н Калпакчиев, от Прокурорската г-жа Колева. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения за сутрешната 

среща няма. Режим на гласуване кандидатурите на г-н Калпакчиев 
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от Съдийската колегия и г-жа Колева от Прокурорската. Гласували 

18 от членовете, "за" 17, 1 "против". Предложението е прието, в 

смисъл г-н Калпакчиев и г-жа Колева ще участват в срещата с 

начален час 10.30 ч. на 16-ти юни. /решението е отразено по-

надолу в протокола/ 

 Втората среща в същия ден от 13,30 ч. до 14,30 ч., 

съвместна с представители на Инспектората към ВСС и 

Министерство на правосъдието. Тук има предложения до момента – 

Стоева, Георгиева, Карагьозова, Светла Петкова, Незабравка 

Стоева. 

ЯСЕН ТОДОРОВ: Аз имам още едно предложение. Г-жа 

Даниела Костова да участва в срещата. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Стоева, г-жа Георгиева, г-жа 

Карагьозова, г-жа Петкова и г-жа Костова.  

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Те стават много. /говорят помежду си/ 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Карагьозова разбирам, че се 

оттегли. Остава четирима – Стоева, Георгиева, Петкова, Костова. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Аз се оттеглям. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако в предложението, г-жо Колева, 

бяхте сложили някакви ориентировъчни имена като предложения на 

Вашата комисия много по-лесно щяхме в момента да съобразяваме. 

Последно. Имате думата. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Тъй като от комисията по 

"Дисциплинарни производства и взаимодействие с Инспектората" 

има две предложения, аз се оттеглям, г-жа Георгиева е председател 

на тази комисия, просто трябва да участва. След това г-жа Стоева, 

г-жа Даниела Костова я няма в момента и би трябвало все пак ако е 

ангажирана на този ден…, но така или иначе двама членове г-жа 

Георгиева и г-жа Стоева. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама има направено предложение и за г-

жа Костова, което не е оттеглено. 

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА: Аз мисля, че няма пречка г-жа 

Костова ако реши да отиде, въпреки че не е гласувана, няма 

никакво значение. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като неприсъстващата днес г-жа 

Костова е предложена, същата не си е направила отвод, дали ще 

отиде или не, тя трябва да бъде гласувана. Единственото, което 

може да се поиска като процедура е тя да бъде отделно гласувана, 

в зависимост от възражения, които постъпиха, поради факта на 

неприсъствие. В противен случай, както досега при първите две 

срещи, анблок можем да гласуваме г-жа Стоева, г-жа Георгиева, г-

жа Костова до момента. И г-н Ясен Тодоров. Четиримата анблок. 

Гласуване. Гласували 20, "за" 20, единодушно се прие и тази част от 

проекта на решението. /решението е отразено по-надолу в 

протокола/ 

След като по отделните части имаме отделни 

гласувания, сега трябва анблок с точка 1 и точка 2, вече с приетите 

кандидатури. Гласува се в цялост диспозитива на решението по 

тази точка 56. Гласували 19, "за" 19, единодушно е приет в цяло 

диспозитива по точка 56. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

56. ОТНОСНО: Определяне на участници в срещи с 

представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на 

Експертна мисия на ЕК в България по Механизма за сътрудничество 

и оценка (МСО) в периода 14 – 16 юни 2017 г. 
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ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

56.1. ПОТВЪРЖДАВА предложените дати и часове за 

провеждане на срещите. 

56.2. ОПРЕДЕЛЯ следните членове на ВСС за участие в 

срещите с представители на Европейската комисия: 

 

Сряда, 14 юни 2017 г.  

14:00 – 15:30 ч. - Съвместна среща с министъра, 

отговарящ за съдебната реформа, и Висшия съдебен съвет /ВСС/ 

Участници: Ясен Тодоров, Румен Георгиев, Юлия 

Ковачева, Димитър Узунов 

 

Тема: 
 

1. Предстоящи избори: Постигнат напредък по 
изпълнение на препоръките по МСО от януари 2017 г. 
(препоръки 1 и 2) 

 

Препоръка № 1: Да се гарантира прозрачен избор на 
членовете на бъдещия ВСС, като преди избора на членовете от 
парламентарната квота следва да се проведе публично 
изслушване в Народното събрание и да се даде възможност на 
представителите на гражданското общество да коментират 
кандидатите. 

 
Препоръка № 2: Да се установи практика 

назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и 
да се основава на качествата на кандидатите, като това следва 
да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на 
Върховния административен съд. 

Петък, 16 юни 2017г. 

10:30-12:00 ч. – Съвместна среща с представители на 

ИВСС, ВСС, МП,ВКС, ПРБ 
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Участници: Калин Калпакчиев, Юлиана Колева 

 

Тема: 
1. Реформа на съдебната власт, докладване, 

съдебна карта. Напредък в изпълнението на препоръки по 
доклада по МСО от януари 2017г (препоръки 5 и 6) 

 

Препоръка № 5: Да се публикува за обществена 
консултация доклад, в който подробно се отчита напредъкът по 
изпълнението на националната стратегия за съдебна реформа и 
се определят оставащите стъпки, които трябва да бъдат 
предприети. Да се създаде механизъм за непрекъснато публично 
отчитане на напредъка през оставащата част от периода за 
изпълнение на стратегията. 

 
Препоръка №6: Да се намери решение на положението 

с натовареността в най-натоварените съдилища въз основа 
новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие 
по пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с 
развитието на електронното правосъдие. 

 

Петък, 16 юни 2017г. 

 

13:30-14:30 ч. – Съвместна среща с представители на 

ИВСС, ВСС, МП 

 Участници: Галя Георгиева, Незабравка Стоева, 

Даниела Костова, Ясен Тодоров 

 

Тема: 

1. Интегритетът в съдебната власт: Функциониране 
на ИВСС. Напредък в изпълнението на препоръка № 3 по доклада 
по МСО от януари 2017г  

 
Препоръка № 3: Да се подобрят практическото 

функциониране на ИВСС и последващите действия на Висшия 
съдебен съвет в отговор на констатациите на Инспектората, 
особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на 
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магистратите; да се обмисли възможността за отправяне на 
искане за външна помощ, например Службата за подкрепа на 
структурните реформи (СПСР) и/или Съвета на Европа. 

 

56.3. ИНФОРМАЦИЯТА за определените участници да се 

изпрати на лицата за контакти в Министерство на правосъдието. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вървим напред – точка 57, проект на 

решение за оптимизиране на щатната численост на 

Административен съд гр. Ямбол във връзка с проведено 

събеседване и избор на административен ръководител по протокол 

№ 21 от 23 май 2017 г. на Съдийската колегия на ВСС. 

Г-н Панов. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. Колеги, с решение на 

Съдийската колегия съкратихме, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от 

ЗСВ една щатна длъжност "заместник административен 

ръководител – заместник-председател" на Административен съд 

Ямбол, считано от датата на встъпване на новоизбрания 

административен ръководител и предложихме, на основание чл. 30, 

ал. 2, т. 7 от ЗСВ Пленумът да разкрие, на основание чл. 30, ал. 2, т. 

8 от ЗСВ една щатна длъжност "съдия" в Административен съд 

Ямбол, считано от датата на встъпване на новоизбрания 

административен ръководител. В този смисъл е нашето 

предложение, а именно да разкрием една щатна длъжност "съдия" в 

Административен съд Ямбол, считано от датата на встъпване в 

длъжност на новоизбрания административен ръководител. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 

Слушаме Ви. 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Искам да обясня защо се стигна до 

това решение. Няколко точки преди това ние отчетохме, че 
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Административен съд Ямбол е единствения награден по "Кристални 

везни" и фактически тогава когато е награждаван в 2010 г. е било 

ръководство с председател, заместник-председател и съответно 

членове. Административен съд Ямбол, както и други 

административни съдилища са по показатели в съдебната система 

на България са с най-добри показатели по бързина и качество. И 

сега се получава така, че с решенията, едно от които е това, на 

Съдийската колегия, се заличават длъжностите "зам. председател" 

на административните съдилища и остават само председател и 

членове. Съображенията са това, че били малобройни и също така 

невисоко натоварени. Това е предмет, който обсъждаме в 

Съдийската колегия и тогава се взе решение с много малко 

мнозинство, с един глас може би, се взе решение, но така или иначе 

започва една процедура по съкращаване на длъжностите 

"заместник-председател" на административните съдилища, което за 

мен е много порочно като тенденция и дори беше позовано на вече 

явилата се практика на комисията КАК от Съдийската колегия, която 

вече започна по този начин да процедира и да се възприемат 

нейните предложения. И затова се стигна сега до съкращаване на 

тази бройка за "заместник-председател" и съответно е предложена 

да се разкрие длъжност за "съдия" в същия съд, за да може досега 

председателите да бъдат назначени на длъжност "съдия" или пък 

изобщо да се осигурят длъжността "съдия" за районните съдии, 

които се кандидатират. Това исках само за информация да кажа. Аз 

нямам друг изход, ще гласувам за това предложение, защото иначе 

пък няма да има и длъжност "съдия" в тези съдилища, но мисля, че 

трябва КАК от Съдийската колегия да помисли най-отговорно 

затова, че административните съдилища не бива и не трябва да 

бъдат лишавани от длъжността "заместник административен 
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ръководител" на административни съдилища, защото както казах, 

заместниците са и кадри, които се изграждат в своята 

административна дейност и когато се кандидатират вече и изтече 

мандата на ръководителите те са едни най-достойни кандидати за 

административен ръководител, а ние по този начин, когато ние 

изграждаме такъв кадър и лишаваме от заместник, който в периода 

на такъв става един опитен административен ръководител, тогава 

се получава, че обезличаваме дейността на административните 

съдилища и даваме възможност там да влизат неподготвени съдии 

от по-нисши съдилища или пък от външни конкурси. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплики? Не, като изказване както е…. 

Много ми харесва, че започвате всички с уговорката „две думи" и 

след това следват 20 изречения. Слушаме ви. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Този въпрос е предмет на разговор в 

Съдийската колегия, той не е предмет на дебати в Пленума на 

Висшия съдебен съвет, беше проведен в Съдийската колегия, 

стигащ се до това предложение на Пленума, тъй като има решение 

на Съдийската колегия, а не на Комисията по атестиране и 

конкурси. Така че колегията да си понесе отговорността за 

решенията и за последиците. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други мнения, становища по този 

проект за решения? Г-н Колев. (шум в залата) Колеги, нека да се 

изслушваме, моля ви. Думата има г-н Колев, той вече говори. 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: В крайна сметка  има решение на 

Съдийската колегия, само че колежката Петкова изложи много 

съществен, този проблем, който продължава да стои. Единственото 

гласуване, с което аз се съгласих да има решение за закриване 

беше, когато имаше двама заместници при 7 човека, но да няма 

нито един заместник и в административен съд, това е повече от 
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несериозно. Така че може би наистина не е момента, но аз ще си 

направя съответното предложение, надявам се съвместно с други 

корекции в тази ситуация. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Аз имам предложение. Подкрепям 

това, което каза г-жа Петкова (репликирана от Ц. Цачева: това няма 

как да бъде записано в стенограмата. Този поглед не би могъл да 

бъде записан в протокола, така че моля ви...) В момента няма как да 

бъде записано и това, което г-жа Ковачева под сурдинка говори не 

на микрофон. Затова само я погледнах, за да замълчи. 

Подкрепям това, което каза г-жа Петкова и искам само да 

вметна, това е едно мое виждане. Административните съдилища, 

да, наистина има някои, които са изключително ниско натоварени, 

но това е окръжно ниво и затова аз бих подкрепила едно 

предложение да открием, правя предложение вместо да открием 

длъжност за съдия, да открием длъжност за заместник-

председател, ако така смятате, че е процесуално допустимо. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-н Панов, реплика към предложението 

на г-жа Георгиева. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Уважаеми колеги, имаме решение на 

Съдийската колегия, което вече докладвах. Ние сме „за" да внесем 

това предложение или обратно. Оттук нататък, ако искате да 

върнем целия дебат, който е воден в Съдийската колегия, да го 

разискваме тук, това означава отново да продължим да заседаваме  

до много късно. Мисля, че всеки е наясно с материалите, имаме 6 

магистрати: 1 административен ръководител, 1 заместник и 4 съдии. 

Не е заета длъжността „заместник-административен ръководител". 

Решението на колегията е факт. Внесено е предложението. Всеки 
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един от вас може да гласува както реши. В този смисъл, предлагам 

ви да гласуваме. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други желаещи да вземат отношение? 

Г-жо Георгиева, поддържате ли си предложението, което 

направихте? (намесва се К. Неделчева: това не е от компетентност 

на колегията да разкрива щат за зам.-административен 

ръководител) Сега може ли Пленумът да го коментира преди да е 

обсъждан на … (възгласи: не може разбира се) Ще го оттеглите ли 

г-жо Георгиева? 

Г-жа Георгиева оттегли предложението си. Разбира се 

занапред сега разбирам, че има едно заместник-председателско 

място, което е свободно, г-н Колев? (всички говорят, обсъждат) 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: …, защото не са само те, те са пет 

административни съдилища без заместници (всички говорят), но по 

три от тях не бяха предмет въобще на обсъждане, тъй като не 

стояха на дневен ред. Затова  аз лично ще направя предложение 

към Съдийската колегия за трансформация за всичките пет, за да 

бъде абсолютно равнопоставена ситуацията и вече в зависимост от 

решението... 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване проекта на 

решение: Пленумът на Висшия съдебен съвет РЕШИ: Разкрива, на 

основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една щатна длъжност „съдия" в 

Административен съд-Ямбол, считано от датата на встъпване в 

длъжност на новоизбрания административен ръководител. 

Гласувате. 

21 членове участваха в гласуването: „за" 17, 4 „против". 

Проектът за решение е приет. 

 

(След проведеното явно гласуване)  
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57. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на 

Административен съд - Ямбол, във връзка с проведено 

събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 

№ 21/23.05.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 

(една) щатна длъжност „съдия" в Административен съд-Ямбол, 

считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания 

административен ръководител. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точка 58. Проект за решение по 

искането на административния ръководител на Административен 

съд - София-град за увеличаване на щатната численост на съда с 

една щатна длъжност „заместник на административния ръководител 

- заместник-председател" на Административен съд - София-град. 

Слушаме ви, г-н Панов. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Уважаеми колеги, с решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, определихме на 

основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ броя на длъжностите 

„заместник-административен ръководител - председател" в 

Административен съд - София-град. Както знаете, до този момент 

имаше само двама заместник-административни ръководители. С 

решение на съдиите от Административен съд - София-град и 

предложение на председателя на съда, увеличаваме с още един 

заместник-председател предвид създаденото ново трето 

отделение. В този смисъл  ние взехме това решение и съобразно 
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чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, предлагаме да се разкрие, на основание 

чл. 30,  ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна бройка „съдия" в 

Административен съд - София-град, считано от датата на вземане 

на решението, една щатна длъжност „заместник-административен 

ръководител - заместник-председател" на съда. В този смисъл са 

аргументите, които изложих, по които има решение. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Режим на 

гласуване. 

Резултатът от гласуването: гласували 21. Единодушно се 

приема проекта на решение. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

58. ОТНОСНО: Искане от председателя на 

Административен съд - София-град за увеличаване на щатната 

численост с 1 (една) нова длъжност „заместник на 

административния ръководител - заместник-председател" на 

Административен съд - София-град 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 

(една) щатна длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-председател" на Административен съд-

София-град, считано от датата на вземане на решението. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И последна точка за днес. Обсъждане 

приложението на разпоредбата на чл. 186, ал. 2 от ЗСВ, във връзка 
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с чл. 19а от ЗСВ. Внася Прокурорската колегия на ВСС. Докладва г-

жа Колева. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Като разчитам на това и очаквам 

всички членове на Съвета вече да са запознати с проблем с 

декларациите по чл. 19а, които кандидатите за младши прокурори, 

младши съдии, младши следователи трябва да попълват в 

седемдневен срок от публикуване на класирането им и 

съобразявайки се с обстоятелството, че тази декларация по чл. 19а 

може най-рано да бъде в завършен вид готова, одобрена от 

Народното събрание, от Висшия съдебен съвет и утвърдена от 

министъра на правосъдието най-рано в края на другата седмица, 

защото се очаква съответната комисия на Народното събрание да я 

приеме другата сряда, предлагам да дадем следното обяснение, 

което е необходимо за кандидатите, които са се класирали и по-

скоро за тяхно успокоение. 

Да укажем, че първо, декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ 

на основание чл. 186, ал. 2, попълват класиралите се според 

протокола за класиране на кандидатите за младши прокурори в 

районните прокуратури, публикуван на 30 май 2017 г., но с оглед 

обстоятелството, че в седемдневния срок по закон декларацията по 

чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ, че за декларацията по този текст няма готов 

образец, кандидатите от този конкурс - третия, не следва да 

попълват такава. 

Същото се отнася и за младши следователите със 

същото съдържание на указанието, но съобразно техния протокол 

за класиране трябва да се посочи датата съответно от техния 

протокол.  

За младшите съдии срокът не тече в момента и затова 

предлагам да се въздържим от конкретно указание, защото трябва 
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да разберем дали докато дойде време да се отчита този 

седмодневен срок ще имаме наличен образец на декларация и 

тогава вече ще вземем решение, още повече, че другия четвъртък 

отново ще имаме заседание. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други членове на Съвета? 

Заповядайте. 

ЯСЕН ТОДОРОВ: Само един въпрос, който възникна във 

връзка с тези декларации. Ясно е, че уточняваме срока за 

подаването, кръгът лица, според мен, трябва да е малко по-

разширен, защото има възможност хора, които примерно 31 са 

прокурорите, които са класирани, но да предвидим и някакъв 

резервен кръг два пъти броя примерно на 62 човека. Трябва да 

съобразим двойния брой - в случая 62. (намесва се Ю. Колева: в 

случая нека да има корекция, че …) Става и същия брой от 

следващите. Точно така, да. Декларациите трябва да подадат 

класираните и същия брой и въпросът е (намесва се Ю. Колева: 

изискването на чл. 27а, ал. 1 от Наредба № 1) Да, това е кръгът 

задължени кандидати. Тук възниква един много съществен въпрос - 

какви са правомощията на етичните комисии по проверка на тези 

декларации? Какво могат да направят комисиите по тези 

декларации, след като правомощията по принцип за тяхната 

проверка вече са на Инспектората към ВСС? А няма и никакво 

технологично време за някаква задълбочена проверка, а нямаме и 

правомощия за това. Така че те просто ще бъдат приложение към 

становищата за притежаваните нравствени качества на кандидата. 

Тази уговорка трябва да направим и евентуално, ако някъде нещо 

възникне, да се изпраща на Инспектората, ние не можем да 

проверяваме. Просто ще бъде приложение към становището тази 

декларация, с тази уговорка. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Стоева. 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Благодаря. Само допълвам 

въпроса на колегата Ясен Тодоров. При положение, че законът не 

говори за санкции при неподаването на тази декларация какво 

следва да като поведение в случай на неподаване на декларации от 

кандидатите? Няма да получат становище? Да кажем, че тази 

година с оглед на липсата на утвърден образец по чл. 19а от закона 

няма да се следи по спазването на седмодневния срок, защото 

самото и фактическо, и правно положение поставя кандидатите в 

предварително просрочие. Но във втората си част, включително 

няма отговори и на въпроса при просрочие какво се случва, но тук 

ние се обединяваме около становището, че това няма да бъде 

следено за седмодневния срок. Очевидно законодателят го е въвел 

вероятно и е имал предвид с оглед бързината по обявяването на 

окончателните резултати и гласуването да въведе този кратък срок, 

но така или иначе смятам, че ние дължим произнасяне и в тази 

част. Благодаря.  

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, слушаме Ви. 

РУМЕН БОЕВ: Колеги, намираме се в ситуация, когато 

вече текат трите конкурса и ние нямаме решение. Така че ние 

трябва да се обединим в момента около това предложение, което 

прави г-жа Колева. Как решаваме сегашния момент на нещата, т.е. 

да обявим на колегите, които вече са в конкурс как би следвало да 

процедират и ако не процедират какво се случва. Другата тема 

очевидно по този въпрос ще се отвори догодина, когато може би ще 

има и някои нови предложения за законодателни промени, защото 

ние се обединихме около тезата, че първото изречение на ал. 2 от 

чл. 186 не се връзва с абсолютно нито една от останалите алинеи и 

техния разум, не се връзва с алинея 6, където се казва какво се 
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прави, не се връзва с алинея 8, където в едномесечен срок влиза в 

сила и т.н., се подават декларации за обстоятелства по чл.195, ал. 

7, но това са все други въпроси, които или нашият Съвет, или 

Парламентът, или следващият Съвет ще има възможност да ги 

реши правилно и по същество. Затова аз ви предлагам да се 

концентрирам само върху това, което залага г-жа Колева като идея, 

за да можем да вкараме успокоение на хората и да вървят 

конкурсите напред. Защото и другото, което прочетохме, ако 

буквално четем ал. 2  „В 7-дневен срок от обявяването на 

класирането кандидатите представят във Висшия съдебен съвет 

декларациите по чл. 19а, ал .1". Нито пише класиране, нито нищо, а 

ние имаме 1100 кандидата, така ли ще постъпим с колегите, които 

участват в конкурсите?! Нека по първата част се концентрираме 

сега. За другата  догодина. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други становища? Заповядайте! 

РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Аз съм далеч от мисълта да 

коригирам колегите, но според мен диспозитивът на това решение 

трябва да е доста кратък: Висшият съдебен съвет констатира 

срокът по чл. 186, ал. 2 от ЗСВ за конкурсите за младши съдии, 

младши прокурори и младши следователи през текущата година е 

невъзможен и указва на всички кандидати (ние не можем да кажем 

да не изпълняват закона, разбира се), че при провеждането на 

конкурса (още повече то няма и санкции), че след класирането. 

Просто, за да бъдем съвсем ясни и в момента, да поработим върху 

по-краткия диспозитив на това решение и да го обнародваме, 

колкото се може по-бързо. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз моля да обърнете внимание, че от 

документите по внесената точка няма предложение за проект на 

решение. Така че вие в момента правите това предложение за 
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решение. В противен случай върви дебат без последици. Има 

направено предложение за решение. Вече върви дебат по него и го 

обсъждаме него. (намесва се Р. Георгиев: констатираме, че е 

невъзможен срока по 186) 

Да, слушаме Ви. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Уважаеми колеги, аз разбира 

се ще подкрепя принципно решението с подобно указание, че не 

може да бъде спазен срока по чл. 186, ал. 2, но аз лично за себе си 

изобщо не можах да намеря логика и причина за съществуването на 

това изречение в чл. 186, ал. 2, не само, че в 7-дневен срок 

класираните изобщо всички кандидати трябва да попълват 

декларация, но и втория за мен неясен текст е, че тя трябва да бъде 

по форма и по ред свързан с чл. 19а, ал. 1 от закона, който урежда 

попълване на декларации по образец за кандидатите за членове на 

Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тук сме в режим 

на кандидати за магистрати, за съдии и аз лично не намерих 

никакво логично обяснение в структурата на създаването на този 

текст с нуждата от попълване в този срок на такъв образец 

декларации за кандидатите за младши съдии. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тези констатации евентуално като 

точка 2 от проект за решение да бъдат предоставени на вниманието 

на законодателната власт или на Министерство на правосъдието с 

оглед de lege ferenda напред и т.н. (намесва се К. Неделчева: да) 

Казвате да, но аз не мога да направя процедурно предложение, така 

че аз имам нужда от участниците по същество тези, които гласуват 

и пр. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: В тази връзка моето 

предложение е: Възлага на Комисията по правни и институционални 

въпроси в кратък срок да подготви констатирани предложения за 
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редакционни или други промени както в текста на чл. 186, ал. 2 от 

ЗСВ, така и в други, които аз в момента не съм в състояние да 

посоча, но има няколко такива текста в новия ЗСВ, които да бъдат 

предоставени на министъра на правосъдието с оглед 

осъществяване правомощията му за законодателни промени. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вървим към приключване на дебата. 

Ясен ли е проектът за решение? (възгласи: да) 

Слушам, г-жо Колева. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Така в движение сумирайки 

предложенията, имам конкретно предложение по текста. 

Висшия съдебен съвет указва на класираните кандидати 

за младши следователи по протокол за класиране, публикуван на 

еди коя си дата и за младши прокурори от протокол за класиране, 

публикуван на еди коя си дата, че няма да се изисква като 

приложение към документите на кандидатите декларация по чл. 

186, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ поради 

неизпълнимост на законовия текст. 

(репликирана от Ц. Цачева: точка 2 на проекта за решение?) Вече 

точка 2 е… (намесва се Н. Стоева: към предложението на колегата 

Колева поради неизготвяне и неодобряване на декларацията, 

защото иначе прилича на няма да изпълним закона) (намесва се К. 

Неделчева: както го предложи обективна неизпълнимост, точка, 

мисля, че е достатъчно); Ние не можем да чакаме тази декларация, 

че …, вече няма да им искаме изобщо декларация, а не… 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме аргументите Ви, г-жо 

Колева.  

Г-жа Стоева. 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Предложението ми е не до 

приемане на декларация, а поради неприемане и неодобряване на 



 113 

декларация по образец, поради отсъствието на образеца, в 

противен случай прилича - указваме да не се изпълнява нормата. 

(всички говорят, обсъждат помежду си) 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По реда на направените предложения 

съответно ще ги гласуваме. Това е точка 1 от проекта на решение. 

има постъпило и предложение за т. 2 - Указва на Комисията по 

правни въпроси…. 

Трето предложение ли? 

ЯСЕН ТОДОРОВ: Не, по редакцията на предложението. 

По точка 1 казахме, че има класиране за младши прокурори, 

младши следователи, има класиране само за младши прокурори. За 

следователите няма класиране, предстои устен изпит. Но 

рискуваме, ако направим по този начин редакцията младшите 

прокурори да не подават декларации, а когато стане готово 

класирането за младши следователи и младшите съдии вече да 

има образец и да има законово основание и има равнопоставеност 

между младши прокурори от една страна, и младши съдии и 

младши следователи, от друга. Как може да решим този въпрос? 

Дали да не укажем на младшите прокурори, че този 7-дневен срок 

ще тече от датата на изготвяне на образеца от Народното 

събрание? 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За мен въпросът по-скоро е какво ще се 

случи с тези младши прокурори, за които върви? Означава ли това, 

че тъй като в момента в обективна невъзможност са да подадат, 

поради липса на образеца, от друга институция трябва да бъде 

изготвен? Те кога ще се задължат да изпълнят това и дали въобще 

ще го изпълняват, или изобщо към момента го освобождават? 

(намесва се Ю. Колева: значи предложението е въобще да не го 

изпълняват, защото, ако чакаме, слагаме другите срокове в 
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процедурата - следва избор на районна прокуратура… Вярно е, че 

има някаква ситуация на неравнопоставеност.) (обсъждат помежду 

си) 

Дебатът е закрит. Разбирам, че няма други мнения. 

Проект за решение, предложен в хода на дебата в две точки. Точка 

1. Указва така както г-жа Колева… още нещо ли? 

РУМЕН БОЕВ: Колеги, само за момент. За да не се 

занимава Пленумът. Сега е въпросът за прокурорите. Точка 2, ако 

искате с оглед дейността на Парламента, когато излезе класирането 

за следователите и после за прокурорите, го поставяме отново за 

решение на Пленума с оглед обстоятелството дали е изготвен или 

не образец на декларацията. Защото ние очевидно пак ще трябва 

да го решаваме този въпрос и това да бъде точка 2, а т. 3 да остави 

вече… 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Някой каза, че идната сряда щяло да 

стане… (намесва се Я. Тодоров: а на 6 юни ще е готово 

класирането на младши съдии, а на следователите след 17-ти) 

(всички говорят едновременно, обсъждат помежду си) 

ЯСЕН ТОДОРОВ: Да направим такава редакция, че 

задължението за кандидатите по чл. 186, ал. 2, изр. 1 възниква от 

датата на приемане на образеца от Народното събрание. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Г-жа Ковачева. (обсъждат помежду си) 

РУМЕН БОЕВ: Значи, първата част мисля, че вече я 

уточнихме. Колеги, нека да не обсъждаме повече доколко е прав, 

доколко  е крив законът. Това е друга тема и предмет на точка 3. 

Ако искате точка 1 така, както последно я формулира г-жа Юлиана 

Колева. Второ, все пак ние не можем да кажем дали Парламентът 

макар и другата сряда да има комисия, дали в четвъртък ще влезе в 

пленарна зала, това са си техни дейности, от понеделник най-
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вероятно ще започне да тече 7-дневния срок и за следователите. 

Така че аз пак ви казвам, ако искате да кажем така. Ние така или 

иначе четири четвъртъка заседаваме. Точка 2 да я формулираме по 

следния начин, днес формулираме за прокурорите, за участващите 

за младши следователи и участници за младши съдии Пленумът се 

задължава да се произнесе с оглед обстоятелството дали ще бъде 

публикуван образецът на декларация на интернет страницата на 

Народното събрание точно, както е записано и в закона. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А не е ли възможно служебно да се 

следи дали ще бъде факт или не идната сряда или четвъртък 

въпросна декларация и ако е необходимо, следващия четвъртък 

отново заседаваме. Ако към този момент е стартирала процедура 

разбирам за младшите (реплики: следователи) така, а пък я няма 

декларацията по аналогия на днешното, което очаквам да гласувате 

и да подкрепите, да се приеме, защото така, както го формулирате е 

с много условия и бъдещи несигурни събития. Няма как да 

предвидим всички възможни хипотези. 

Последно предлагате да чуем г-жа Колева с окончателна 

редакция по проекта за решение, който ще гласувате. Слушаме г-жа 

Колева. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Ковачева каза той, не Колева. (смях в 

залата) 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Още малко търпение, нямаме нужда от 

почивка, на финално гласуване сме, последната точка. Удивително 

стегнато се работи днес, така че моля, има ли някой? Г-жа 

Ковачева. 

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА: Понеже процедурата изисква 

представянето на декларацията с подаването на документи, след 

това съгласно наредбата Етичната комисия изготвя становище, но 
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класирането, назначаването на кандидатите се извършва въз 

основа на проверка, която е направена от Комисията по атестиране 

и конкурси към съответната колегия и тази комисия всъщност 

съгласно наредбата, която сме приели има ангажимент именно да 

провери всички налични документи и на базата на тази проверка да 

предложи на Колегията да назначава кандидатите съобразно 

тяхното класиране и становище, разбира се, дали отговарят на 

изискванията. Затова според мен ми се струва разумно, доколкото 

нямаме одобрен образец на декларация (дори това не е претенция 

за формулиране на диспозитив), но да кажем, че към настоящия 

момент кандидатите няма да подават декларация съгласно 

изискването за 7-дневен срок от публикуването на списъците, но ще 

подадат такава след като тя бъде одобрена. Може би трябва ние да 

забавим собствените си вътрешни процедури за изготвяне на 

становища, а единствено да освободим кандидатите от 

ангажимента им да подават декларации в 7-дневен срок. Това е, 

според мен, но не можем да освободим кандидатите от 

ангажимента да подадат декларация. Ние нямаме такава функция, 

нямаме такова правомощие, законът го изисква.  

Просто трябва да им кажем, че 7-дневния срок, който е 

предвиден в наредбата и в закона към настоящия момент не може 

да бъде спазен, и че декларацията ще бъде подадена в 7-дневен 

срок, считано от момента на одобряването й от Парламента. (шум в 

залата, всички говорят) От момента на одобряването й от 

компетентните органи. От този момент за тях ще тече този 7-дневен 

срок. (намесва се Ю. Колева: за което ВСС ще подаде изрично 

съобщение)  

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поредна формулировка. Слушаме Ви. 
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ЯСЕН ТОДОРОВ: Предлагам ви текстът да бъде кратък и 

прост. Висшия съдебен съвет приема, че задължението на 

кандидатите по чл. 186, ал. 2, изр. 1 от ЗВС възниква от момента (то 

е ясно, че задължението е в 7-дневен срок) на одобряване образеца 

на декларация по 19а. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Редакция по нея? (намесва се Я. 

Тодоров: И точка 2 вече - сезираме министъра, както е на г-жа 

Неделчева редакцията)  

Режим на гласуване проект на решение в две точки. 

Прекратете гласуването. Да видим резултата: гласували 

19, „за" 19. Единодушно е взето решение в две точки. 

 

59. ОТНОСНО: Обсъждане приложението на 

разпоредбата на чл. 186, ал. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 19а от ЗСВ 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

59.1. ПРИЕМА, че задължението на кандидатите по чл. 

186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за 

младши съдии, младши прокурори и младши следователи в рамките 

на обявените конкурсни длъжности и същия брой от следващите 

кандидати по реда на класирането и възниква от момента на 

утвърждаване на образеца на декларацията по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ 

от компетентните органи, за което Висшият съдебен съвет ще обяви 

изрично съобщение. 

59.2. ВЪЗЛАГА на Комисия „Правни и институционални 

въпроси" към ВСС в кратък срок да подготви предложения за 

редакционни или други промени както в чл. 186, ал. 2 от ЗСВ, така и 
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във връзка с други разпоредби, които да бъдат предоставени на 

министъра на правосъдието с оглед осъществяване на 

правомощията му за законодателни промени. 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поради изчерпване на дневния ред, 

закривам заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет. 

Следващото заседание е в четвъртък. 

 

 

 

Закриване на заседанието - 13.25 ч. 

 

 

 

Стенографи: 

Лидия Здравкова 

Таня Младенова 

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

Катя Симова 

(Изготвен на 09.06.2017 г.) 
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