
 

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 21 МАЙ 2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов - Председател на 

Върховния касационен съд 

 

ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Стефан Гроздев 

 

/На заседанието присъства Теодора Точкова - главен инспектор 

при Инспектората към ВСС/ 

 

/На заседанието присъства Николай Найденов - за 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 - 09,36 ч./ 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Откривам заседанието на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, 21.05.2019 г. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/Res-KS-2019-05-21.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/Res-KS-2019-05-21.pdf
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Има предложение за включване на две точки в дневния 

ред - т. 33 и т. 34. Ако нямате възражения (не виждам такива), 

предлагам ви да гласуваме включването на точките в дневния ред. 

Заповядайте, г-жо Дишева! 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Моля да отложим разглеждането 

на т. 3 от дневния ред поради технически причини - анализът не е 

присъединен към материалите за днешното заседание. Няма 

спешност в разглеждането на точката. Моля да я отложим за 

следващо заседание на Съдийската колегия. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви! Ако няма други 

изказвания, предлагам ви да гласуваме включването на т. 33 и т. 34 

в дневния ред, както и да бъде отложена т. 3, съобразно 

направеното предложение. Други изказвания? Няма. 

Режим на гласуване. 

Благодаря ви! Нека да отчетем резултата: 10 гласа „за". 

 

(след проведеното явно гласуване) 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ОТЛАГА разглеждането на т. 3 и т. 9 от дневния ред. 

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

33. Проект на решение по заявление за отвод от редовен 

член на изпитната комисия по наказателно право и процес за 



 3 

младши съдии в края на обучението им в Националния институт на 

правосъдието. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

 

34. Проект на решение за придобиване статут на 

несменяемост на Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийския 

районен съд. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Мавров, искате думата за изказване. 

Заповядайте! 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: Колеги, извинявайте, искам да се 

отложи т. 9. Касае се за едно искане от страна на административния 

ръководител на Военен съд-Сливен. Положението в Сливен е 

следното. Ние взехме една бройка, за да може Свилен Александров 

да се върне във Военно-апелативния съд и съответно полковник 

Димитрова да заеме поста „административен ръководител" на 

Военен съд-София. Остана една свободна бройка, която бяхме 

взели от Сливен. В Сливен в момента са двама съдии. 

Непрекъснато се ходи в командировка, гледат се делата на пункт. 

Когато единият съдия по някаква причина отсъства - дали е 

ползване на законоустановена отпуска, или отпуск по болест, съдът 

остава без всякакъв ръководител. Вярно, че председателят на 

Военния съд в Сливен, е дал съгласие за съкращаване на тази 

бройка (има ги в материалите на т. 9), т.е. няма такова съгласие. 

Днес говорих с полковник Димитрова. Тя е имала предвид, че тази 

бройка ще се върне във Военен съд-Сливен. За да се изясни добре 

точката, аз съм силно „за" да не се съкращава тази бройка от 

Военен съд-София, а да се прехвърли във Военен съд-Сливен. 
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Не можем по този начин да унищожаваме военното 

правораздаване. Вярно, натовареността им е малка, но те не са 

виновни за това нещо. Не дай, Боже, да стане нещо, което никой не 

предвижда в момента, ние ще останем без военни съдии. Знаете, 

Първата световна война са мислили, че ще свърши за две седмици, 

а продължава години наред и са отишли около 20 милиона. Така че, 

моля ви да отложим тази точка, за да я обмислим по-добре. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Мавров, разбира се, ще подложа на 

гласуване Вашето предложение, но аргументите, които изложихте, 

са по същество. Те не са свързани с причини, които налагат 

отлагането. 

СЕВДАЛИН МАВРОВ (без включен микрофон): Аз казвам, 

че искам да се отложи... 

ЛОЗАН ПАНОВ: Това е точка, предложена от КАК в 

крайна сметка, на комисия. Какви аргументи излагате за 

отлагането? Това са по същество аргументи, които казахте. Поне 

така мисля аз. 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: А как да я преместим? Ако може 

още сега да преместим тази бройка от Военен съд-София във 

Военен съд-Сливен, аз съм съгласен още сега да го направим. Ако 

може, дайте да го направим - разбира се, ако събере гласовете. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Колеги, изказвания по искането 

за отлагане? 

ГЛАСОВЕ: Да го отложим. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Ако го отложим … То не е 

предложение за съкращаване, това е решение по искане за 

разкриване. (Шум в залата, говорят помежду си.) 
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ЛОЗАН ПАНОВ: По точка 9 четем предложението, г-н 

Мавров. Предложението е на полковник Георгиев, който иска 

разкриване на една щатна бройка „съдия". 

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Може да се съкрати една бройка в 

един съд и да се разкрие в Сливенския военен съд. 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: Съгласен съм. Ако може в момента 

да го направим, съм съгласен. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Има предложение да се остави 

без уважение искането на административния ръководител. (Говорят 

всички.) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Последно - да се отлага точката, или да 

не се отлага? Да се отлага ли точката? Правите ли предложение за 

отлагане? Такова беше Вашето искане в началото. 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: Ако, във връзка с разговорите, 

които водим, можем още сега да съкратим бройката във Военен 

съд-София и да я разкрием във Военен съд-Сливен, аз съм 

съгласен да го направим още сега, без да се отлага точката. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Шекерджиев, заповядайте! 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Колеги, аз няма да съм 

против да отложим точката, но искам само да кажа, че в Комисия 

„Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" и в Комисията 

по атестирането и конкурсите е обсъждан въпроса (взети са 

решения и в двете комисии) за закриване на една от свободните 

щатни бройки във Военен съд-София, за което има съгласие и за 

което разбирам от колегата Мавров, че е било дадено с оглед 

предвиждането, че тази бройка ще отиде във Военен съд-Сливен. 

Искам да кажа, че това съгласие е отчетено; има решение да бъде 

закрита тази бройка, но няма решение тя да бъде разкрита във 

Военен съд-Сливен. Напротив, решението и на двете комисии е да 
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бъде разкрита в тежко натоварените първоинстанционни съдилища 

- става дума за Нова Загора, за Перник. (Намесва се А.Дишева: 

Колеги, ние започнахме обсъждане по същество.) Само да кажа, 

защото се говори за тази бройка. Искам да докладвам, че тези неща 

са отчитани в двете комисии. Ако Съветът смята, че трябва да 

отложим, може би е по-добре да върнем на някоя от тези комисии, 

за да бъде обсъден този въпрос. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, предложение за отлагане има. 

Предложението е на колегата Мавров. Г-н Шекерджиев обясни 

какво се е случило в самите комисии и как е невъзможно в 

днешното заседание ние да процедираме по друг начин. 

Режим на гласуване. 

Резултат: 10 гласа „за", 1 глас „против". Имаме решение 

за отлагане. 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ОТЛАГА разглеждането на т. 3 и т. 9 от дневния ред. 

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

33. Проект на решение по заявление за отвод от редовен 

член на изпитната комисия по наказателно право и процес за 

младши съдии в края на обучението им в Националния институт на 

правосъдието. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
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34. Проект на решение за придобиване статут на 

несменяемост на Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийския 

районен съд. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

 

 

(В залата влизат членове на Съдийската колегия) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Отново казвам за колегите, които сега 

пристигнаха - точки 3 и 9 са отложени, а точки 33 и 34 са включени в 

дневния ред. 

Започваме с точка 1 от дневния ред и тя е избор на 

административен ръководител - председател на Административен 

съд-София-област. 

Заповядайте, г-н Шекерджиев! 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Благодаря Ви! Колеги, 

предложението на Комисията по атестирането и конкурсите е да 

бъде проведен този избор по реда на чл. 194б, ал. 1 от ЗСВ. Има 

един кандидат - това е колегата Мария Попова. 

Ако ми позволите, ще докладвам и становището на 

Комисията по атестирането и конкурсите, депозирано по реда на чл. 

169, ал. 1 от ЗСВ. То е положително, като Комисията по 

атестирането и конкурсите е приела, че липсват данни, поставящи 

под съмнение високите професионални качества на колегата 

Попова спрямо длъжността, за която кандидатства - 

„административен ръководител - председател" на Административен 

съд-София-област. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви! Нека да поканим съдия 

Мария Попова. 

(в залата влиза Мария Попова) 
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МАРИЯ ПОПОВА: Добър ден! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Съдия Попова, по т. 1 от дневния ред - 

избор на административен ръководител на Административен съд-

София-област, имате възможност в рамките на 20 минути да 

представите Вашата концепция и да отговорите на въпросите на 

нашите колеги. Заповядайте! 

МАРИЯ ПОПОВА: Благодаря Ви, г-н Панов! 

Уважаеми дами и господа, членове на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, днес съм тук пред вас, за да 

защитя представената концепция за стратегическото управление на 

Административен съд-София-област през следващите пет години. 

Ще се спра на достиженията и проблемите на съда, както и на 

конкретните цели и задачи, които съм поставила, в случай че днес 

ми гласувате доверие и бъда избрана за административен 

ръководител. 

Ще бъда съвсем пестелива по отношение на 

статистическите данни от уважение към вашето време и към вашата 

информираност, предвид обстоятелството, че статистиката е 

публична и известна. Все пак не мога да подмина и да не отчета 

сериозни достижения в областта на административното 

правораздаване, които са свързани най-вече с качествени и 

справедливи съдебни актове, постановени в разумни срокове. 

С приемането на Конституцията през 1991 г., 

възстановяването на Върховния административен съд през 1996 г. 

и със създаването на административните съдилища през 2006 г., 

считам, че административното правораздаване в България заслужи 

своето достойно място. Същото е и на челно място в областта на 

административното правосъдие в Европа. Мисля, че за 2016 г. по 

критерий „Срочност, бързина и ефективност" административното 
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правосъдие в България е на трето място; 2017 г. - на четвърто. В 

това отношение категорично Административен съд-София-област 

не прави изключение. Вече 12 години, видно от годишните отчетни 

доклади, съдът показва изключително добри резултати, като: 

срочност, бързина, висок процент на потвърдени съдебни актове. 

От отчета за миналата година (2018 г.), който не беше готов към 

момента на изготвяне на концепцията ми, е видно, че над 80% от 

делата са приключили в тримесечния срок, установен за 

разглеждането им от образуването. С гордост искам да посоча един 

факт, а именно това, че няма нито един съдебен акт за посочения 

отчетен период, постановен извън едномесечния инструктивен срок 

за постановяване на съдебното решение. 

Към настоящия момент в Административен съд-София-

област работят 11 съдии, от които: 1 председател; 1 заместник-

председател. Тъй като концепцията ми е ориентирана с оглед 

спецификата и дейността именно на Административен съд-София-

област, няма как да не засегна въпроси, касаещи проведената 

съдебна реформа в областта на административното правосъдие и 

сериозните законодателни промени, касаещи местната и родовата 

подсъдност на делата. Те са в няколко насоки. Започнаха още през 

м. септември 2018 г. с промяната в ДОПК, като данъчните дела вече 

се разглеждат от всичките 28 административни съдилища. 

Последва сериозна промяна в местната подсъдност и с изменение 

на чл. 133, т.е. делата да се разглеждат по седалище и адрес на 

оспорващия, което също неминуемо ще повлияе върху 

натовареността на съда, предвид факта, че София-област е най-

голямата област - с 22 общини. Тези законодателни промени бяха 

логични и закономерни, тъй като по този начин, първо, се достига до 

равномерно разпределяне на делата между всички съдилища; 
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второ, осигурява се достъп до правосъдие на гражданите. И третият 

ефект, разбира се, е разтоварване на Върховния административен 

съд, тъй като не беше логично този съд да гледа като първа 

инстанция голяма част от делата. Именно това предизвика и 

промяната в редица специални закони. Знаете, запознати сте, в 

момента са подсъдни делата, касаещи дейността на всички 

регулатори, с изключение на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, на Административен съд-София-област. Отново 

казвам, това беше закономерна и логична промяна в 

законодателството, тъй като основният принцип, залегнал в чл. 125 

на Конституцията, е, че Върховният съд осъществява върховен 

съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите. Но 

този конституционно закрепен принцип някак си в годините с 

небалансирани законодателни решения доведе до неоправданото 

му натоварване, като именно Върховен съд разглеждаше като 

първа инстанция делата, касаещи дейността на всички регулатори - 

Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за финансов надзор, 

Съвет за електронни медии, Комисия за регулиране на 

съобщенията. 

След промените в АПК, административните съдилища 

стават първа и последна инстанция по редица дела. Това са делата 

за налагане на дисциплинарни наказания, с изключение на 

уволнение по Закона за МВР; Закон за държавния служител. При 

нас влязоха и дела по Закона за държавната собственост, когато се 

касае за отчуждаване на обекти от национално значение, 

национална инфраструктура. Предстои ни да гледаме и дела по 

Изборния кодекс. Това ще са решенията на регионалните 

избирателни секции, които са потвърдени от ЦИК, както и 

установени несъответствия и нарушения - невписване в изборните 
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листи; отказ за вписване; заличаване. Всичко това няма как да не се 

отрази върху натовареността на съда. Аз ви казах и в началото - 

моята концепция е ориентирана именно с оглед спецификите на 

дейността на този съд, пред който се очертава сериозно 

предизвикателство и отговорност. Ще бъдат необходими както 

допълнителна професионална квалификация, обучения, семинари, 

предвид факта, че доскоро тази материя беше разглеждане в 

няколко отделения на Върховния административен съд, така и 

безспорно кадрова обезпеченост, което ще гарантира запазване на 

досегашните достижения, а именно бързо, ефективно, срочно 

правораздаване, което е едно от основните достижения и за които 

аз ще положа максимални усилия през следващия си мандат да 

бъдат запазени по същия начин. Да, за да се прецени пълния ефект 

от законодателните промени, може би трябва да се направи 

цялостен анализ в края на първото 6-месечие, макар че аз 

разполагам вече с конкретни цифри, с които ще ви запозная след 

малко. Те касаят броя на постъпилите за разглеждане дела за 

периода от 01.01.2019 г. до 15.05.2019 г., както и броя на 

свършените дела, в сравнение с този брой за миналата година 

(2018 г.). Искам да подчертая, че постигнатите добри резултати са 

вследствие най-вече на добрата работа и високия 

професионализъм на всички колеги магистрати, които работят в 

Административен съд-София-област, както, естествено, и на 

стриктното изпълнение на служебните задължения от страна на 

съдебните служители. 

Ще продължа да насърчавам и за в бъдеще 

последователността в съдебната практика както в касационните 

производства, така и в делата, по които Административен съд ще 
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бъде първа и единствена инстанция. Ще следим стриктно 

тълкувателната дейност на Върховния административен съд. 

Може би тук е мястото да спомена, че в качеството ми на 

член на Управителния съвет на Асоциацията на българските 

административни съдии (АБАС) съм горда, че успяхме да спечелим 

един проект. Одобреното проектно предложение касае 

тълкувателната дейност на Върховния административен съд от 

възстановяването му през 1996 г. до днешна дата. Оказа се, че до 

този момент не е правен цялостен анализ на тълкувателната 

дейност на Върховен съд, който включва исторически и правен 

преглед, тъй като развитието на тълкувателната дейност е 

обусловено от развитието на административното правосъдие. Не е 

правен анализ на брой, видове тълкувателни актове, отклонени 

предложения, особени мнения. Наистина много интересни и 

любопитни факти излязоха. Проектът се изпълнява на няколко 

етапа, като във всяка дейност участват експертни работни групи с 

представители от страна на АБАС и от страна на Върховния 

административен съд. Поне лично според мен е изключително 

смислен проект. Надявам се да постигне крайната си цел, а именно 

да бъде изготвен един проект за приемане на нови актуализирани 

правила, касаещи тълкувателната дейност на Върховния 

административен съд. 

Предстои да бъде реализиран и проект, свързан с 

електронното правосъдие, чрез осигуряване на отдалечен достъп 

до делата, както и осигуряване на възможност за изпращане на 

призовки и съобщения чрез даване на електронен пощенски адрес. 

Това се предвижда във всички административни съдилища, с оглед 

предстоящите изменения - те ще влязат в сила мисля, че на 

10.10.2019 г. Към настоящия момент в Административен съд-
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София-област съществуват електронни досиета; те не са обаче в 

цялост. Какво имам предвид? Сканираме жалбата, акта, отговора на 

жалбата, но не и всички приложени по делото доказателства. Това 

предстои да бъде усъвършенствано за в бъдеще. Съществуват 

строга организация, правила, процедури по отношение на 

движението на делата от образуването им, разпределяне, до 

тяхното приключване. Прилагаме (защото знам, че това е много 

актуален въпрос) все още на този етап СИНС. Попълваме 

протоколи, с които коригираме първоначално определения 

коефициент за тежест; съответно при прекратяване на делото преди 

първото съдебно заседание, или след първото, ако установим, че 

има повече от пет страни там, в зависимост от изискванията, които 

са заложени в тези правила, обема на делото. 

За в бъдеще това, което е изключително важно за мен и 

което е заложено в управленския ми подход, е работата в екип. Ще 

продължа да се вслушвам в мнението и становищата на колегите 

ми. При всеки спорен въпрос смятам да свиквам общо събрание, 

още повече, както ви казах, ни предстои да решаваме изключително 

важни и сериозни въпроси, свързани с материята, която гледаме в 

момента. Изчакваме още малко, но най-вероятно ще решим да 

бъдат сформирани две отделения, в които да разпределим 

материята, двата основни регулатора - КЗК и КФН, тъй като се касае 

за две съвършено различни производства; делата по ДОПК също 

ще бъдат в отделно отделение; ревизионни актове; актове за 

прихващане, възстановяване и обжалване действията на публични 

изпълнители. Изключително много се увеличи броят на делата по 

ЗУСЕСИФ - корекции, санкции по този закон, които бяха подсъдни 

на АССГ. Те също са в отделна група, заедно с делата по Закона за 

подпомагане на земеделския производител. И те ще бъдат 
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разпределени, още не сме решили по какви критерии, как точно, но 

смятам, че това е правилно. Все пак ние сме 11 човека, казвам, 

гледаме материя, която се разглеждаше като първа инстанция от 

няколко отделения на Върховния административен съд. 

Ще продължа да се старая да не загубя доверието, което 

са ми гласували колегите ми, като в чисто човешки план искам да 

подчертая, че доверието нито е едностранен акт, нито е някакъв 

завършен процес. Напротив, за него човек трябва да се бори 

постоянно и ежедневно. Всъщност това беше един от основните ми 

мотиви да се кандидатирам за втори мандат. Факт е, че бях 

издигната като единствена кандидатура и подкрепена с пълно 

мнозинство от колегите ми на проведеното общо събрание. Този 

факт; управленският ми и професионален опит; това, че познавам 

детайлно и задълбочено всички проблеми на Административен съд-

София-област; имам ясна визия по какъв начин да запазим, 

съхраним постигнатите до този момент добри резултати, ми дава 

основание да смятам, че ще се справя през следващия мандат, в 

случай че ми гласувате доверие, и ще постигна набелязаните 

стратегически цели. А те касаят най-вече: ефективно и срочно 

правораздаване; добра работна среда; квалификация; запазване на 

добрия микроклимат, който съществува в този колектив. Смея да 

твърдя, че това е така и е наистина от изключително важно 

значение за работата на един съд. 

Ще продължа активната си комуникация с медиите. 

Поддържаме сайт на съда, който изцяло беше обновен от началото 

на тази година. Качваме делата с особен обществен интерес; когато 

има интересни оспорвания на подзаконови нормативни актове, 

каквито са наредбите на общинските съвети. Бяхме създали 

регистър на делата по Закона за нотариусите и нотариалната 
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дейност, които, знаете, ни заляха - бяха над 100 на брой. Имаше 

специален регистър, в който се описва движението срещу всяка 

една заповед за вписване, представляваща индивидуален 

административен акт. Така че смятам всички тези добри, 

установени до момента практики, да запазим за в бъдеще и с 

подкрепата и съдействието на колегите ми, и с вашата подкрепа и 

съдействие смятам, че ще се справим с всички евентуално 

възникнали проблеми. 

Все пак ми се иска (не знам дали е удачно) да ви 

запозная с някои конкретни статистически данни. Аз обещах, че 

няма да ви занимавам със статистика, тъй като тя е публична, но 

това е статистика, която не е изнесена до този момент, защото 

касае работата на съда от 01.01.2019 г. Казах ви, направила съм 

един сравнителен анализ с постъпленията на делата за същия 

период през миналата година. И така: висящите дела са 456; 

съотношението към периода миналата година е 282, т.е. двойно 

повече; образувани за периода 2018 г. са 467, за 2019 г. - 765. Общо 

делата за разглеждане за 2018 г. за посочения период са 749; до 

15.05.2019 г. са 1221. Общо свършените дела - 522; 786 - за 2019 г. 

И съответно натовареност по щат: 21,40 за 2018 г. към 27,75 за 2019 

г. Действителна натовареност (тук имаме съвпадение към делата за 

разглеждане и за двата периода), това, което мен ме касае - 

натовареността (действителна) за 2019 г. е 27,75. Така че аз 

наистина смятам, че е наложително да се направи един цялостен 

анализ; да се прецени какъв е ефектът от законодателните 

промени, които вече са факт и вече действат с пълна сила, както ви 

казах, и по отношение на местната, и по отношение на родовата 

подсъдност, и евентуално да се направи някакво предложение в 
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тази насока за кадрова обезпеченост на съда и за оптимизиране на 

неговата дейност. 

Отново повтарям, разчитам на вашето съдействие и 

подкрепа изцяло в този тежък момент. Съзнавам отговорността; 

вярвам, че с общи усилия ще успеем да се справим. Най-общо е 

това. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря, съдия Попова! Уважаеми 

колеги, въпроси към кандидата по точка 1. 

Г-н Чолаков. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Аз имам два конкретни въпроса. 

Колега Попова, чухме Вашето изложение, запознахме се с Вашата 

концепция. Както споменахте, Административният съд става една-

единствена съдебна инстанция по голяма част от делата. Как 

виждате лично Вие, като административен ръководител, съответно 

колегите от Административен съд-София-област, това да не се 

получи противоречива практика по прилагането на тези закони и 

какви действия бихте предприела, ако установите такива проблеми 

не само във вашия съд, но и в съдилища от същия ранг, други 

административни съдилища? 

Вторият ми въпрос. Смятате ли да правите някакви 

кадрови промени, ако бъдете избрана за административен 

ръководител, във връзка със заместник-председателя, който в 

момента е? Как сформирате Вашия екип, тъй като Вие, ако получите 

нов мандат от нас, имате право да си направите нов екип? 

Трети въпрос. Вие казахте за кадрова обезпеченост, но 

откъм съдебни помощници как стоят нещата в Административен 

съд-София-област? Смятате ли, че има необходимост от 

увеличаване на техния щат? 

МАРИЯ ПОПОВА: Благодаря Ви за въпросите. 
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По първия въпрос. Аз казах в краткото си изложение, че и 

за в бъдеще смятам да продължа да полагам усилия за 

преодоляване на противоречивата съдебна практика. Смятам, че по 

този начин се спазват принципите за предвидимост, прозрачност и 

правна сигурност. Най-редовно се събираме с колегите, 

коментираме. Естествено, че има противоречия. В кой съд няма? 

Естествено, че имаме установени случаи на противоречива съдебна 

практика най-вече в областта на Закона за административните 

нарушения и наказания. Дори на последната ни сбирка имаше бурни 

дебати дали има правомощия касационната инстанция да 

преквалифицира нарушението, но както и да е - няма да навлизам в 

детайли. Освен това предстоят сериозни законодателни промени и 

по отношение на ЗАНН. Знам това, тъй като имаме двама 

представители от съда в работната група по ЗАНН. Мисля, че много 

от спорните въпроси - приложението на института за маловажност; 

правото да се преквалифицира, ще бъдат преодолени след влизане 

в сила на тези законодателни промени. Както казах, съобразяваме 

се изключително много и прилагаме ежедневно в практиката си 

тълкувателните решения на Върховния административен съд, 

които, освен че са източник на правото, имат и задължителна сила и 

са гарант за еднаквото и точното прилагане на законите. 

Да, трудно ни е, трябва да сме в час с всички промени, а 

законодателните промени са продиктувани от динамичните 

обществени отношения. Няма как да има тотална регулация поне на 

този етап. Изисква се много четене, следене на практиката както на 

Върховния административен съд, така и на … Ето, в тази връзка 

примерно, ще ви кажа, че в областта на конкурентното право (в сила 

от м. януари 2019 г.) е една директива, която до този момент не е 

прилагана и която коренно обръща практиката, т.е. (пак няма да 
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навлизам в конкретни детайли), ако до този момент концентрацията 

е била допускана по изключение, а правилото - не, сега става точно 

обратното, което означава, че ние наистина трябва много стриктно 

да четем и практика на Европейския съюз, и директиви, и 

регламенти, и практика на Върховния административен съд, и да се 

събираме и да обсъждаме, защото просто трябва да сме на ниво; 

трябва да се справим; трябва да оправдаем това доверие, което ни 

е гласувано. В тази връзка смятам, че ролята на съдебните 

помощници е изключително важна, защото те, освен че ни помагат 

пряко, изготвяйки проекти за съдебни актове, могат да бъдат 

изключително ценни и в търсенето и анализирането на съдебна 

практика. Към настоящия момент има двама съдебни помощници в 

Административен съд-София-област. Считам, че са крайно 

недостатъчни. Апелирам за помощ и съдействие в тази насока. 

Провела съм няколко разговора с членове на Висшия съдебен 

съвет и имам уверение, че се мисли по въпроса и че ще бъде 

разрешен в най-кратко време. Надявам се това да бъде така. 

Наистина искрено се надявам. 

Що се отнася до противоречивата практика, която се 

установява не само в нашия съд, и тя е специфична с оглед 

специалната материя, рано е да се каже. Ние всъщност имаме (като 

брой тези дела не са кой знае колко) около тридесет, тридесет и 

няколко дела по Закона за защита на конкуренцията; общо другите 

регулатори са може би около 15-20, не мога да кажа с точност, 

всъщност мога - 17 са; ДОПК имаме около 30. Но тепърва ще се 

преценява ефектът и ще видим противоречията в практиката. 

Установената противоречива практика между всички 

останали административни съдилища също се опитваме да 

преодолеем, като правим регионални семинари, събирания, 
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конференции. Отново в качеството ми на член на Управителния 

съвет на АБАС смея да твърдя, че организираме достатъчно 

събирания и обучения, с оглед актуалните законодателни промени. 

Бяха проведени семинари по ДОПК - това беше първата промяна, 

която влезе, и повечето колеги буквално бяха стресирани, защото 

… ние започнахме да правоприлагаме от следващата седмица. 

Справихме се. Дали се справяме е рано да се каже. Повтарям 

постоянно - надявам се, че ще успеем с общи усилия. 

За ръководния екип. На този етап не смятам да правя 

промени. Както казах, считам, че микроклиматът в Административен 

съд-София-област е на едно изключително ниво. Благодатна е 

работната среда. Има отношения на взаимност, доверие. Поне моят 

личен подход към всички - и колеги, и служители - е винаги да бъдат 

изслушвани. Изслушвам не само техните професионални, но и 

лични проблеми. Помагаме си, разчитаме един на друг. 

Взаимнозаменяеми сме при всяка една ситуация. С оглед 

подкрепата, която са ми оказали, именно структурирани по този 

начин, нещо, което е доказано, че работи, не смятам, че следва да 

бъде променяно. Така че на този етап не смятам да правя каквито и 

да било промени. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Благодаря! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, други въпроси? Г-жа Имова. 

След това г-жа Пашкунова. 

ВЕРОНИКА ИМОВА: Колега Попова, за Вашите 

професионални успехи ние прочетохме. И във Вашата концепция, и 

във Вашето изложение виждаме един действащ съд, който е 

утвърдил отношения на взаимно доверие; който показва и високо 

качество на актовете си въпреки натовареността; въпреки и това 

предизвикателство, което имате от м. януари 2019 г. - да 
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разглеждате разнородни по своя правен характер дела, по различни 

закони. Как Вие виждате повишаване на общественото доверие в 

работата на Административен съд-София-област? Какви способи, 

какви методи, какви мерки ще използвате в тази насока, въпреки 

предизвикателството за огромния обем от работа както като обем, 

така и като фактическа и правна сложност? 

Също така прочетох във Вашата концепция, че 

използвате един продукт - Speechlab. Каква е функцията му и чрез 

използването му считате ли, че това е един мост към хората, към 

потребителите на съдебни услуги? Просто да ни обясните какво 

представлява този продукт и бихте ли задълбочила използването на 

подобен род средства на модерните технологии. 

Следващият, последен въпрос. С оглед увеличената 

работа, промените в родовата и местната подсъдност, които ви 

касаят, считате ли за уместно да се инициират промени в Закона за 

съдебната власт във връзка с признаване на по-висок ранг на 

съдиите от Административен съд-София-област - такъв, какъвто 

имат признат всички останали софийски съдии? 

МАРИЯ ПОПОВА: Благодаря Ви за зададените въпроси. 

Те бяха няколко, дано да съм ги запомнила и да успея да отговоря 

изчерпателно. 

По първия въпрос. Какво ще направя за повишаване на 

общественото доверие? Няколко са насоките, в които може да се 

работи по този въпрос. Аз споменах поддържане на страницата на 

съда в актуално и адекватно състояние; регистри на дела с 

обществен интерес; комуникация с медиите - за мен също това е от 

изключително важно значение, защото минаха времената, в които 

се смяташе, че магистратите могат да комуникират с 

обществеността и с медиите единствено и само постановявайки 
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своите съдебни актове. Напротив, към днешна дата смятам, че това 

дори е наложително и при всеки случай, в който има някакъв 

проблем, или някакво мероприятие, което се провежда и то засяга 

широк кръг от хора, от значителен обществен интерес е, трябва да 

има достъпност; трябва да има прозрачност, защото всъщност това 

е гаранцията за правната сигурност, за която ние се борим и която 

ни е основна цел и приоритет, имайки предвид не особено високия 

праг на доверие на обществеността в съдебната система. Така че аз 

смятам да продължа в тази насока. 

Имам доста изяви и като председател на 

Административен съд-София-област във връзка със 

законодателните промени, и като член на Управителния съвет на 

АБАС, и във връзка с одобреното проектно предложение, за което 

ви говорих, касаещо тълкувателната дейност на Върховния 

административен съд, и изготвяне на проект за актуализирани, 

прецизни правила за приемане на тълкувателни решения. Така че 

смятам да продължа в тази насока. 

По отношение на модерни и нови технологии. Да, 

отворени сме към тях. В крайна сметка това е бъдещето. Тук може 

би е удачно да се помисли и за някакви нови подходи, за 

провеждане на анкети сред гражданите, които по някакъв начин 

ползват, или пък имат дела в Административен съд-София-област. 

Спомням си, колегата от Добрич много интересен пример даде - 

каза, че имат анкети, които са на хартиен носител в кутии в 

деловодството, отделно качени на електронната страница на 

Върховния административен съд. Освен това ние си сътрудничим с 

УНСС. Имаме програми, обучаваме студенти всяка година, както и 

от Библиотекарския институт. Това също са мероприятия за 

популяризиране дейността на Административен съд-София-област; 
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за подобряване на правната култура на гражданите; за повишаване 

на тяхното доверие. Всяка година провеждаме и Ден на отворените 

врати. 

ВЕРОНИКА ИМОВА: За ранга. 

МАРИЯ ПОПОВА: Деликатен е въпросът с ранга. 

Естествено, че аз, в качеството си на административен ръководител 

на този съд, смятам, че да, би било редно и е уместно, но в крайна 

сметка преценката за това е на законодателя. 

ВЕРОНИКА ИМОВА: Благодаря Ви! 

МАРИЯ ПОПОВА: Имаме сериозни аргументи, но е 

пожелателно на този етап. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ (без включен микрофон): Няма ли 

да споделите с нас аргументите? 

МАРИЯ ПОПОВА: Те касаят именно тези промени; това, 

че разглеждаме дела с изключителна фактическа и правна 

сложност. Отново потвърждавам - не трябва да се хващаме само и 

единствено за броя на делата. Трябва да се отчете конкретиката на 

материята; това колко време отнема на един магистрат да се 

подготви, да чете практика, да разгледа производството; какви са 

страните; колко време му отнема, за да постанови крайния съдебен 

акт. Всичко това е в основата на моя апел за подкрепа от ваша 

страна. Не да се хващаме просто за бройките. Да, дали са 100 или 

200 естествено, че е от значение, но не от съществено значение. 

Така че, имайки предвид фактическата и правна сложност на 

делата, които бяха разглеждани неслучайно доскоро като първа 

инстанция от Върховния административен съд; имайки предвид, че 

всички други съдилища на територията на София с такъв ранг - и 

АССГ, и Софийски районен съд, и Софийски градски съд, смятам, 
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че е резонно и уместно, но пак казвам, това не зависи от мен, това е 

пожелателно. Бих се радвала, ако се случи. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жа Пашкунова. След това г-жа 

Керелска. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Колега Попова, и в 

концепцията си, и в рамките на изложението си Вие поставяте 

акцент на реформите в административното правораздаване, която е 

довела до увеличаване значително броя на разглежданите дела, 

както, разбира се, и тяхната сложност. Тъй като сочите, че това би 

довело до възникване на спешна нужда от промяна в щатното 

разписание на магистратите, моят въпрос е: Ако се запазят 

тенденциите (които Вие илюстрирахте със статистика) на 

увеличаване на броя на делата, какъв според Вас е оптималният 

брой магистрати, за да се обезпечи нормална правораздавателна 

дейност в Административен съд-София-област? 

И още един въпрос. Прилагате Системата за измерване 

на натовареността на съдиите (СИНС). Каква е Вашата оценка за 

СИНС и в каква посока трябва да бъде усъвършенствана тази 

система, за да се предоставя достоверна информация по 

отношение на натовареността на административните съдии? 

МАРИЯ ПОПОВА: Благодаря Ви за въпросите. Както 

споменах и в краткото си изложение, сериозни са законодателните 

промени при провеждане на съдебната реформа в областта на 

административното правораздаване и те имат своята логична 

закономерност. Направих си труда да направя един 

сравнителноправен анализ с това каква е практиката в другите 

държави-членки на Европейския съюз. Няма държава, в която 

Върховен административен съд като първа инстанция да разглежда 

този вид дела. Напротив, даже в повечето държави има 
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специализирани съдилища, които разглеждат дела, свързани с 

дейността на регулаторите. Така е в Германия, във 

Великобритания. А в Италия, например, с тази дейност и с тези 

функции е натоварен районният административен съд предвид 

факта, че седалището на органа, ако е Комисия за защита на 

конкуренцията, този регулаторен орган е със седалище в Рим. Тези 

промени, да, ще доведат до натовареност. Сега Вие искате да Ви 

кажа конкретно с колко бройки. Трудно ми е на този етап. Може би 

трябва да се направи в края на първото шестмесечие един 

цялостен анализ, за да се прецени точно какъв е ефектът от 

промените. Те касаят и родовата, и местната подсъдност. Трябва да 

се отчете обстоятелството, че много от делата вече ще бъдат 

разглеждани като първа и единствена инстанция от 

административните съдилища. Не мога да се ангажирам с 

конкретика. Твърдя, че да, ще имаме нужда, не че няма да се 

справим; естествено, че ще се справим; с общи усилия ще се 

справим, но нали целта е да запазим това качество на 

правораздаване, което сме доказали до този момент. Това е едно от 

основните достижения на административните съдилища като цяло и 

в частност на Административен съд-София-област. 

Що се отнася до СИНС. Да, смятам, че трябва да има 

такава система, като отново тук наблягам - не е важен само броят 

на делата. Задължително трябва да се отчете фактическата и 

правна сложност. Смятам, че е удачен този вариант, по който се 

работи в момента (който мисля, че е приет на работна група; г-жа 

Дишева ще каже това) - първоначално определеният коефициент за 

тежест поетапно, с оглед извършване на всяко процесуално 

действие, се разпределя част от процента. И ако пък, примерно, 

някой колега по една или друга причина се наложи да извърши 
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съответното процесуално действие, този процент се записва към 

неговите данни, неговата статистика. Нали така, не греша? 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Да. Само че има решение на 

Съдийската колегия вече. 

МАРИЯ ПОПОВА: Чудесно! Така че аз съм „за". Разбира 

се, че трябва да има някакви критерии, по които да отчитаме 

натовареността. Аз бях запозната в детайли и с трите концепции 

първоначално. Смятам, че този вариант, който се прие в момента, 

наистина е удачен; надявам се да работи. Ще трябва да изчакаме 

да мине малко време, за да оценим конкретните резултати от това. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Керелска, Вие поискахте думата. 

Заповядайте! 

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Колега Попова, във Вашето изложение 

Вие казахте, че ще очаквате нашето съдействие и подкрепа. Вече 

се очерта една от насоките на това съдействие и подкрепа. 

Доколкото разбирам, става въпрос за увеличаване на щатната 

численост на Административен съд-София-област. Извън това, в 

каква насока Вие бихте очаквала и бихте искала нашето съдействие 

и подкрепа? В тази връзка, пък и не съвсем, за мен е интересно да 

чуя Вашето становище по отношение на способите за решаване на 

кадрови проблеми, регламентирани в разпоредбата на чл. 194 от 

Закона за съдебната власт, както и по отношение на института на 

командироването. 

И един подвъпрос. Ако Съдийската колегия Ви гласува 

доверие и Ви избере за втори мандат като председател на 

Административен съд-София-област, бихте ли прекратила мандата 

си предсрочно, за да бъдете командирована в по-горестоящ орган, в 

случая Върховния административен съд, макар че би могло чисто 
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теоретично и във Върховния касационен съд, примерно; законът го 

позволява? Това са ми въпросите. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Не го позволява законът. 

ГЛАСОВЕ: Не го позволява. 

МАРИЯ ПОПОВА: Благодаря Ви за въпросите. Като 

казвам, че ще очаквам от ваша страна съдействие и подкрепа, 

разбира се, че нямам предвид само и единствено по отношение на 

разкриване на нови щатни бройки. С оглед наистина 

изключителната отговорност, която е предоставена в правомощията 

на този съд, могат да възникнат проблеми от всякакво естество и те 

може да не са свързани само и единствено с кадровата 

обезпеченост. Аз бих се чувствала добре, ако знам, че имам вашата 

подкрепа, вашето доверие и мога да разчитам на всеки един от вас 

във всеки един момент, с оглед спецификата, защото и вие помежду 

си сте с разпределени правомощия; да знам, че във всеки един 

момент мога да се обърна към някой от вас и да получа, дори ако 

щете, адекватен съвет, някаква идея за стратегия, ако имаме 

кризисна ситуация, от която никой съд не е застрахован. 

Що се отнася до процедурите по чл. 194 и 

командироването. Аз смятам, че това е ефективен начин за кадрова 

обезпеченост в случаи, в които има нужда от това и няма обявен 

конкурс за преместване или повишаване в длъжност. 

Относно въпроса Ви дали бих прекратила предсрочно 

мандата си. Аз, ако имах такива намерения (в момента тече конкурс 

във Върховния касационен съд, изтече срокът за подаване на 

документите), щях да съм го направила. Фактът, че днес съм тук 

пред вас и защитавам концепцията си за стратегическо управление, 

означава, че нямам такива намерения. 
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Пак казвам, съзнавам огромната отговорност. Няма да 

предам доверието на колегите ми и на съдебните служители. 

Смятам да довърша започнатото, за което наистина се надявам да 

спечеля вашето доверие. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря, съдия Попова! 

Г-жо Марчева. След това г-жа Дишева. 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Аз имам следния въпрос. 

Доколкото Вие все пак кандидатствате за втори мандат, имате 

поглед върху работата на съда, включително и последните месеци 

след промяната на АПК във връзка с родовата подсъдност по 

делата. Считате ли за удачна, като наблюдавате вече движението 

по делата и разглеждането на делата, тази промяна в АПК, която 

доведе до това, че Административен съд-София-област се явява 

един „бутиков" съд - специализиран съд на практика, по отношение 

на дела, които са с много голям материален и обществен интерес? 

Считате ли, че това е удачно и от законова гледна точка, т.е. от 

законосъобразност и целесъобразност. 

 Изложих съображенията си в тази насока. От една 

страна, в резултат на тези промени, ще има равномерно 

натоварване на всички съдилища в страната, което до този момент 

не беше така. Конкретно за родовата подсъдност, също изложих 

аргументите си. Считам, че е недопустимо основният принцип, 

заложен в чл. 125, ал. 1 от Конституцията, е, че ВАС осъществява 

върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на 

законите. Основният принцип въведен в АПК, е, че на 

административните съдилища са подсъдни всички дела с изключеие 

на тези, които са подсъдни на ВАС. На практика обаче какво се 

получи - с редица специални закони, този основен принцип се 

пренебрегна и ВАС през последните години разглеждаше като 
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първа инстанция всички тези дела, касаещи дейността на 

регулаторите. Дадох ви пример как е и в държавите-членки на ЕС. 

Няма друга държава, в която върховен съд да разглежда като първа 

инстанция дела, засягащи толкова широк кръг от обществени 

отношения. 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Извинявам се, че ще Ви прекъсна. 

Въпросът ми беше друг. Очевидно, промяната в родовата 

подсъдност е с оглед разтоварването на ВАС, но считате ли, че 

концентрацията след това разтоварване на дела и то по определен 

вид дела, които са с много голям обществен и материален интерес, 

е целесъобразно да бъде в рамките само на един съд и то АССО, 

защото имаме и още един административен съд в София? 

МАРИЯ ПОПОВА: София, сред административните 

съдилища е с най-висока натовареност, а това беше и един от 

основните аргументи, както разтоварването на ВАС, така и 

недопълнително натоварване на Административен съд - София-

град. При тях остана един регулатор - Комисия за енергийно и водно 

регулиране. Сега, може би критерии за избора на АССО е неговото 

седалище и факта, че седалището на регулативните органи е 

именно в гр. София. Направих аналогия и с това как е уреден 

въпросът законодателно в Европа, за съжаление в България не 

съществува специализиран съд, който да гледа тези дела и в 

крайна сметка искам да подчертая, че това е законодателна 

промяна и в резултат на инициирана законодателна инициатива, не 

от моя страна, аз приемам обективните факти такива, каквито са и 

търся начини и мерки да се справя с реалната действителност. Не 

съм аз тази, която да определи и да изказва категорично становище, 

и да дава мнение доколко това е целесъобразно. Казах - на мен ми 

звучи логично и правилно - въпрос на целесъобразност. Трябва да 
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изчакаме и да видим как ще се справим и как ще потръгне работата 

ни.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Дишева, Вие поискахте думата. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Благодаря. 

Все с оглед увеличената несъмнено натовареност на 

съда, с новата подсъдност на делата са свързани голяма част от 

въпросите, защото ние си знаем, че скоро ще последва искане за 

разкриване на нови щатове. Вие казахте какъв е броят на делата, 

които са постъпили по променените подсъдности, аз специално 

записах 30 дела, казахте по ДОПК, 17 плюс 33 на различни 

регулатори, това съм видяла от данните. Но аз споделям Вашето 

виждане, че броят на тези дела несъмнено не е от решаващо 

значение, важна е тяхната фактическа и правна сложност, а всички 

тези, за които говорим са с изключителна такава. Не напразно и по 

СИНС-коефициента, който беше определен за една голяма част от 

тези дела е 4, 5, което е най-високият коефициент изобщо за 

административни дела. Първият ми въпрос във връзка с това, е 

свързан с Вашата идея да обособите отделения. Иска ми се малко 

повече да обясните как смятате, по какъв критерии да се обособят 

тези отделения, от една страна заради сравнително малкия брой на 

съдиите в съда, от друга страна, заради изключително разнородния 

вид на административни спорове, които се разглеждат в съда. И на 

трето място - тези дела, които са наистина изключително сложни на 

регулаторите, на КЗК и Закона за публично предлагане на ценни 

книжа, Кодекса за застраховане, всички други, Вие ги знаете, аз съм 

сигурна, че и колегите ги знаят, те не са много като брой дела, но за 

сметка на това попадането на едно такова дело при един съдия или 

само в едно отделение, би увеличило неимоверно натоварването на 

съдиите в това отделение. Затова ми се иска малко повече да 
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разясните, смятате ли или дали сте мислила за критерии за това 

разделяне, защото мисля, че във всички административни 

съдилища обособяването на отделения е изоставена практика. Това 

е първият ми въпрос. Следващият ми въпрос е свързан с проекта, 

който по идея на Асоциацията на българските административни 

съдии се провежда, той е одобрен, аз бях заедно с Вас в петък на 

заключителния семинар по този проект на първата дейност. 

Въпросът ми е много конкретен. Вие сама казахте, че основната цел 

на този проект, е да се променят, изменят правилата за 

тълкувателна дейност  на ВАС. Чух, освен това в докладите, които 

се представиха там в каква насока са идеите да се променят 

правилата и понеже за мен най-съществената част от евентуално 

предвижданите промени, е свързана с особените мнеиня към 

тълкувателните решения, питам Ви, знам, че това е друга дейност, 

че друг екип, в смисъл не е тази дейност, която се отчиташе, 

тепърва ще се работи по този въпрос, но ме интересува Вашето 

лично мнение за особените мнения към тълкувателните дела - 

плюсове, минуси - за мен лично това е важно. И последният ми 

въпрос…/към Шекерджиев/ Какво общо има с кандидатурата ли, не 

разбрах?/К. Шекерджиев: Не, не…/ 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Но мога да попитам какво 

общо има отношението на един административен ръководител на 

първостепенен съд по отношение на особените мнения на 

тълкувателни решения, които са на висша инстанция?  

АТАНАСКА ДИШЕВА: Пояснявам за колегата 

Шекерджиев: за мен е важно да формирам становището си относно 

професионалните качества на кандидата за председател на 

административния съд, а виждането му за това дали да има или да 

няма особени мнения към тълкувателните решения, включително на 
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ВАС, защото той единствено на този етап може да издава такива, е 

от изключително важно значение за преценката на 

професионалните качества. И аз мисля, че съдия Попова няма 

съмнение по този въпрос, че това е елемент от преценката на 

професионалните качества, а също и на отговорността. Ако искате 

мога още да обоснова по този въпрос защо е важно за мен.  

И на следващо място, виждането Ви за сградата на 

АССО. Това е въпрос, който следва да бъде решен от ВСС. Аз 

очаквах, че в този смисъл ще бъде отговорът Ви за подкрепата, то 

не подкрепата, ние сме решаващ орган, но Вашето виждане относно 

сградата. И един въпрос, който съжалявам ако съм се разсеяла и не 

съм чула отговора, г-жа Имова го зададе за софтуерния продукт за 

синтез на речта. Не разбрах дали отговорите. Само да поясните 

какъв е. Ако искате от него почнете, съвсем накратко. 

МАРИЯ ПОПОВА: За съжаление този продукт в момента 

не функционира и не работим с него, изоставихме прилагането му 

преди около три години. /Чува се: По какви причини?/ Ами, имаше 

някакви технически проблеми, не сме мислили по въпроса. В 

момента, както каза г-жа Дишева, толкова важни въпроси имаме за 

сградата,че … 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Той беше от реч в писмен текст или 

обратното? 

МАРИЯ ПОПОВА: Мисля, че от реч в писмен вид. 

Използвали сме един или два пъти, имахме някакви изборни дела и 

след това се събирахме и го пускахме. Наистина, много интересен 

продукт и аз бих го препоръчала за ползване от други съдилища, но 

на този етап… 

На следващия въпрос. Въпросът за отделенията стои на 

дневен ред именно с оглед необходимостта от специализация на 
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съдиите. Независимо колко сме на брой - дали сме 8, 10 или 15, 

предвид факта, че тази материя беше разглеждана от две 

отделения на ВАС…./Чува се: Три!/ Не, не, аз говорех само за 

регулаторите, защото те са в Седмо и в Четвърто. Но, да - още по-

силен аргумент в подкрепа на това, че трябва да има 

специализация и колегите ни го поставят този въпрос все по-често. 

По какви критерии точно това ще стане, ще решим на Общо 

събрание, което предстои да бъде проведено. Лично моето мнение 

е, че двата основни регулатора - КЗК и КФН - трябва да бъдат 

разделени в две отделения. В отделението, в което ще бъде ДОПК, 

в едно от тези отделения евентуално ще бъде ДОПК, съответно в 

другото ще бъде… и Закон за подпомагане на земеделски 

производители. И вече всички останали закони, които сме 

правоприлагали до този момент, най-често срещаните са ЗУД, 

ЗМСМА, Закон за държавна и за общинска собственост. Ще видим 

по какъв критерии тях ще ги разпределим. По-скоро ще бъде 

интересен за мен критерият, по който ще определим кои колеги в 

кое отделение да отидат, защото мисля, че там ще възникнат 

спорове и проблеми. Дали ще въведем някакъв ротационен 

принцип,…Но ако бъдат обособени отделения, това ще улесни и 

квалификацията ни, защото в момента ние всички ходим на 

семинари, а както казах - това са две съвършено различни, много 

сложни производства. И вече ти като специализираш и се 

съсредоточиш в една строго определена материя, естествено, че се 

усъвършенстваш професионално - няма спор. Така че аз лично съм 

твърдо „за" да бъдат обособени две отделения. По какви кретирии 

ще ги разпределим е въпрос на допълнителна преценка. Нека да 

направим един цялостен анализ на дейността на съда за първото 

шестмесечие. Пак казвам - интересни ще бъдат критериите, по 
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които ще определим колегите. Дали по старшинство, жребеий, по 

желание - ще преценяваме. Много работа ни предстои, това е факт.  

По въпроса за одобреното проектно предложение, пак ще 

бъда много кратка, въпреки че това е стихията ми в момента. На 

проведените Кръгли маси имаше много дискусии и дебати и 

специално за особеното мнение,  голяма част от колегите изразиха 

положително становище. Казаха, че винаги е добре да има контра-

теза, контрапункт, че по този начин има по-сериозни дебати, 

аргументи, обсъждания. Дадоха примери с това, че практиката 

показва, че в някои случаи именно особеното мнение надделява и 

води до съответни законодателни промени. Но много сериозни 

аргументи бяха изложени и в защита на другата теза - че не трябва 

да има особено мнение. Защо? - Първо, защото това не прави 

добро впечатление в обществото, да не говорим за „ОМ" при 

постановяване на съдебни актове, какво става в тълкувателни 

решения? Второ, защото тълкувателните решения се ползват със 

задължителна сила и какъв е смисълът от излагане на „ОМ", като 

след това така или иначе колегите ще бъдат принудени да се 

съобразяват със задължителността на това решение? Дадоха се 

примери от практиката на върховен съд, след преустановяване 

дейността на ВАС  до възстановяването му, трите отделения - 

Гражданско, Наказателно и Административно - няма приети 

тълкувателни решения с „ОМ", което наистина, аз лично не се бях 

замисляла, но при изготвения от нас анализ го установихме, факт е.  

АТАНАСКА ДИШЕВА: Важно е през каква епоха са 

взимане тези решения. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Вашето лично становище какво е? 

МАРИЯ ПОПОВА: Моето лично становище… Питах се 

многократно в хода на тези дискусии, но все пак аз смятам, че не 
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могат всички да мислят по един и същи начин, че трябва да има 

свобода в правната аргументация, в доводите. В крайна сметка, 

основните принципи са вътрешното убеждение на съдията, 

законност, но вътрешно убеждение. И по-скоро надделява мнението 

ми, че трябва да съществуват „ОМ". /говорят помежду си/ 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: За сградата? 

МАРИЯ ПОПОВА: По въпроса за сградата… 

АТАНАСКА ДИШЕВА: С уговорката, че това е наша 

отговорност, че ние ще вземем решение. 

МАРИЯ ПОПОВА: Това е голям проблем. За съжаление, 

бях си го поставила като цел по време на първия ми мандат. 

Проведох много разговори, имаше някакви идеи. По едно време 

щяхме да ходим на „Драган Цанков" заедно с АССГ, дори стигнахме 

до одобряване на архитектурни проекти. След това управлението на 

собствеността премина към ВСС, търсеха се други подходи. Към 

настоящия момент няма разрешение на този проблем. По никакъв 

начин разрешаването му не зависи от мен. Това, на което искам да 

обърна внимание, е, че трябва сериозно да се помисли, да се 

осигури сграда, която да осигурява нормални условия и нормална 

работна среда, да бъде и адаптирана към нуждата на гражданите, с 

оглед разширения достъп до правосъдие, отново с оглед 

разширената компетентност на този съд. Таке че, да, права сте, 

когато изброявах в какви насоки очаквам и разчитам на вашата 

подкрепа, основно и за разрешаването и на този проблем. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, други въпроси? - Г-н Кояджиков. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Г-жо Попова, аз ще Ви задам 

по-простички въпроси, които според мен касаят дейността Ви. Искам 

да Ви попитам, при евентуален сигнал за корупция срещу магистрат 

във Вашия съд по висящо дело, как бихте реагирали, или пък 
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евентуално когато някой съдия не се яви на насрочено заседание, 

някакви мерки бихте ли предприели? Не казвам, че такива неща са 

се случвали, но… 

МАРИЯ ПОПОВА: Дай Боже, да не се случват! 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Не, не, те се случват на някои 

места, не казвам, че в органа за който кандидатствате съм чувал, но 

как бихте реагирали Вие? И втория ми въпрос. Защитата на 

съдебната власт е работа на Съвета, но ако случайно има някакви 

опити за намеса в независимостта на съдии от същия орган, 

мислите ли, че Вие като председател на този орган, ако получите 

доверието ни, имате повод за някаква реакция и каква ще бъде тя 

при такива случаи?  

Благодаря Ви. 

МАРИЯ ПОПОВА: Това са много интересни въпроси. Пак 

казвам - до този момент не е имало такъв случай, дай Боже никога 

да няма такъв случай в АССО. Преди всичко ще анализирам 

кризисната ситуация, защото доколкото разбирам това е Вашият 

въпрос - каква е адекватната реакция при наличие на кризисна 

ситуация. Първо ще изследвам какъв е нейният характер, какво 

касае, дали е имиджова, дали е във връзка с дейността на 

конкретен съдия, дали е породена от някаква друга причина, защото 

кризисната ситуация може да бъде от всякакво естество. Поради 

настъпването на определени политически, икономически фактори, 

свързан с вътрешната организация на работата на съда. Дори ако 

щете един срив в информационната система също е кризисна 

ситуация. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: За криза, чак толкова не съм 

мислил… 
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МАРИЯ ПОПОВА: По този повод скоро говорихме с 

колеги от други административни съдилища, смятам, че трябва да 

се създаде кризисен щаб, който да е от двама или трима колеги, за 

да анализираме неблагоприятните последици и съответно да 

неутрализираме последствията от тях. Трябва да се анализират 

всички факти и обстоятелства, да се изнесе някаква информация в 

медиите и то по най-бързия начин, защото мълчанието не е добър 

съветник в случая. Конкретно, тази информация трябва да е сто 

процента достоверна, да се изнася само от едно единствено лице - 

това е председателят на съда, защото ние нямаме „Връзки с 

обществеността". Ако имам такъв сигнал за корупция или за 

неправомерни действия от страна на колега, на първо място ще го 

извикам и ще разговарям с него. Ще анализирам всички факти и 

обстоятелства, ще търсим обективната истина, ще видим за какво 

точно става дума. Пак казвам: задължително и незабавно трябва да 

се реагира, трябва да се направи някакво изявление в медиите, да 

се информира обществеността и да се направи план за действие 

как да бъдат неутрализирани тези негативни последици. Ако пък не 

се яви на съдебно заседание, какъвто случай също не сме имали 

досега, с оглед ненарушаване принципа на случайно разпределение 

на делата, по-скоро мисля, че не е удачно друг колега да влезе и да 

приключи делото, или е възможно да влезе, да го отложи за друга 

дата, като на страните се обясни, че по обективни и наложителни 

причини колегата не е могъл да се яви. Друг е въпросът какви ще 

бъдат последствията след това за това негово неявяване. Да, 

отстояване независимостта на магистратите е от изключително 

важно, даже бих казала от първостепенно значение и ролята на 

председателя на съда в това отношение е безспорна и категорична. 

Смятам, че достатъчно говорихме по всички тези въпроси и 
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отговорът на този въпрос се поглъща от отговорите дадени преди 

това на други зададени въпроси.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Марчева, заповядайте. 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Аз искам да продължа логиката на 

въпроса на колегата Кояджиков. Предвид характера на тези дела, 

които са подсъдни на АССО, ако върху Вас се осъществява натиск 

при разглеждането на тези дела, какво бихте направили Вие? Искам 

конкретен отговор, не декларативно. 

МАРИЯ ПОПОВА: Конкретен отговор… Най-вероятно бих 

се обърнала към председателя на ВАС, с който да споделя какво се 

случва и какво следва да се направи от тук нататък, това е. Може би 

бих сезирала и… Евентуално… Не ми се мисли за такива ситуации. 

Но, да, ще сезирам Висшия съдебен съвет. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Други въпроси, колеги? - Г-н Мавров. 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: Само един изключително кратък 

въпрос, искам кратък отговор. Как виждате програмното 

бюджетиране в процеса на управление? 

МАРИЯ ПОПОВА: Принципът на програмното 

бюджетиране не е въведен към настоящия момент. Бюджетът се 

определя на база утвърдена щатна структура, наличния щат, и се 

определя бюджета необходим за финансовото обезпечаване на 

тази наличност. А доколкото ми е известно при програмното 

бюджетиране, първо се набелязва план на действие, конкретни 

цели, след което се определят средствата необходими за тяхното 

обезпечаване. Аз съм „за" да бъде въведено програмно 

бюджетиране, но това изисква сериозна предварителна работа, 

защото то е поставено в зависимост от някакви конкретни 

резултати. Т.е. предварително трябва да се направи анализ на брой 

дела, фактическа и правна сложност, заетост на съдии, заетост на 



 38 

съдебни служители и не смятам, че това може да стане изведнъж. 

Може би по-скоро поетапно могат да се постяват някакви цели. Да 

кажем, въвеждане на нови програмни продукти или осигуряване на 

достъп на лица в неравностойно положение и поетапно да почне да 

се въвежда този принцип - финансово обезпечаване с оглед на 

някакви конкретни предварително заложени цели. 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: Благодаря! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, други въпроси? - Не виждам. 

Нека да благодарим на съдия Попова и ще Ви помоля да изчакате 

отвън. 

/Мария Попова напуска залата/ 

Заповядайте за изказвания. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Уважаеми колеги, изслушахме 

концепцията на съдия Попова, тя отговори на нашите въпроси. Аз 

категорично ще подкрепя нейната кандидатура, първо, защото 

познавам нейната работа като административен ръководител, в 

качеството ми на председател на ВАС. Действително в този съд е 

голямо предизвикателство това, което предстои и което започна от 

1 януари 2019 г. Само съдиите, които сме гледали тези дела знаем 

какво се стовари върху главите на тези колеги. Това са едни 

изключително сложни, тежки и обемисти процедури. Тя има ясната 

визия как да излезе от тази ситуация, дава конкретни решения. 

Освен това, тя отговаря и на всички условия, видно от 

представените становища на съответните комисии, има съответните 

професионални и нравствени качества и освен това е подкрепена от 

колегите си. Смятам, че това е достатъчно тя да продължи да 

изпълнява тези си задължения и да изпълни докрай задачите, които 

си поставя в концепцията. Категорично ще подкрепя съдия Попова 

за втори мандат. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жа Пашкунова.  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Колеги, и аз ще подкрепя 

съдия Мария Попова за втори мандат за административен 

ръководител на АССО. Запознах се внимателно  с концепцията на 

колегата и с материалите, които са качени на нашите монитори. 

Колегата е доказан професионалист, съдия е от 2007 г. в сферата 

на административното правораздаване, като от 2012 работи в 

АССО. Видно от атестационната оценка, тя има изключително 

добри познания в областта на административното право. 

Същевременно Етичната комисия е преценила, че колегата е 

независима, почтена, безпристрастна - качества, които трябва да 

притежава един магистрат и административен ръководител. 

Впечатлена съм от добрата организация и от показателите на 

АССО, това са колеги, които са постигнали целите на доброто 

правораздаване, а именно бързо и качествено правосъдие. 

Същевременно с това, с оглед реформиране на административното 

правораздаване, колегата Попова има и идеи, които са доста 

рационални за последващото стратегическо управление на съда - 

специализация, създаване на отделения, с която тя да отговори на 

предизвикателството, компетентни и професионално доказани 

съдии да разглеждат съответните дела. Искам също така да кажа, 

че факта, че колегата е предложена от съдиите, т.е. нейната 

кандидатура е издигната от работещите в АССО, е най-

показателната обективна оценка за нейните качества като 

административен ръководител и, разбира се, за желанието на 

колегите да продължат да работят заедно в АССО под нейното 

ръководство. Така че аз също убедено ще гласувам за колегата 

Попова. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо главен инспектор. 
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ТЕОДОРА ТОЧКОВА: Уважаеми членове на ВСС, аз 

също смятам, че следва да подкрепите кандидатурата а съдия 

Попова за втори управленски мандат. Инспекторатът към ВСС 

провери дейността на АССО през 2015 г. по време на първия 

мандат на съдия Попова и установи много добра организация на 

административната дейност. Не бяха установени съществени 

пропуски по образуването, движението и приключването на делата 

като цяло за съда, нито пък бяха установени пропуски в 

организацията на работа на съдия Попова като съдия. 

Впечатляващи са резултатите, които тя сподели за дейността на 

АССО за 2018 г., а именно - 80% свършени дела от делата за 

разглеждане и постановени в инструктивния едномесечен срок 

съдебни актове от съдиите в съда за 2018 г. Всичко това се дължи, 

разбира се, на усилията най-вече на съдиите от АССО, но се дължи 

и на усилията на административния ръководител, който е създал 

добрата организация на работа, която позволява това да бъде 

постигнато. Не случайно за мен е, с оглед тези резултати, оценката 

на съдиите от АССО, които са издигнали кандидатурата на съдия 

Попова за втори управленски мандат и това за мен е показателно и 

ми дава пълно основание да направя необходимата преценка, че 

съдия Попова заслужава втори управленски мандат.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. 

Г-жо Имова. 

ВЕРОНИКА ИМОВА: Вече се каза всичко, което бях 

решила да кажа. Ще подкрепя кандидатурата на съдия Попова. 

Изминалият петгодишен период, в който е протекъл първият й 

мандат показва високи резултати в работата на съда, който е 

ръководила през този период. Считам, че тя освен качествен, висок 

професионализъм, проявява и лично човешки качества, което се 
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възприема благотворно върху климата за работа. Много е важно 

един административен ръководител да бъде обединител на 

колегите си, да създава добра атмосфера, добра работна среда, 

защото всички знаем колко напрегната и тежка е съдийската работа. 

Приема предизвикателствата в увеличения обем от работа, от 

началото на тази година, има идеи да организира тази работа така, 

че оптимално да се решават делата, така както и досега, така че аз 

ще подкрепя тази кандидатура и главно четейки изказванията в 

протокола от Общото събрание на съдиите от АССО, виждам как 

дори някои колеги изразяват благодарността си, че са попаднали в 

такава среда и работят въпреки трудностите. Безспорно заслуга 

има и административният ръководител, така че мисля, че и за в 

бъдеще тя би се справила успешно със задачите, които и предстоят, 

така че ще я подкрепя. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. 

Г-жо Дишева. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: С ясното съзнание, че се каза 

всичко, което може да бъде казано, аз също ще подкрепя 

кандидатурата на съдия Попова. Тя има впечатляваща подкрепа от 

колегите си, нещо, което в никакъв случай не може да бъде 

пренебрегнато. Няма да повтарям това, което те са казали на 

Общото събрание, на което е издигната кандидатурата й и след 

това при изслушването, но то наистина е впечатляващо и показва 

действително един сплотен, работещ колектив, който освен всичко 

друго има ясно съзнание какво му предстои. На следващо място, 

досега съдия Попова се е показала като един деен 

административен ръководител и от това, което говори пред нас, за 

мен се налага изводът, че тя ще продължи да бъде такъв с 

осъзнаване на проблемите, които предстоят пред съда, в 
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правораздавателната му дейност и с комплекс от мерки, които 

възнамерява да предприеме. Част от тях вече е предприела за 

преодоляване на трудностите, които евентуално ще възникнат пред 

съда. И в кръга на шегата, за да приема закачката по повод единия 

от въпросите, които зададох - високо оценявам отговора, който 

съдия Попова даде по отношение на значението на особеното 

мнение към тълкувателните решения на ВАС. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, не виждам други изказвания. 

Режим на гласуване по точка първа - избор на административен 

ръководител на АССО, за съдия Мария Попова. 

12 гласа „За".  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител - 

председател на Административен съд - София област 

Кандидат:  

- Мария Христова Попова - изпълняваща функциите 

„административен ръководител - председател" на Административен 

съд - София област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" (Атестирана с 

решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

Протокол № 11/26.03.2019 г., комплексна оценка „Много добра") 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

   Р Е Ш И: 

 

След проведеното явно гласуване и при обявения 

резултат: 12 гласа „за" и 0 гласа „против", на основание чл. 194б, ал. 

4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Мария Христова Попова - изпълняваща 

функциите "административен ръководител - председател" на 
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Административен съд - София област, с ранг "съдия във ВКС и 

ВАС", на длъжността „административен ръководител - 

председател" на Административен съд - София-област, с ранг 

„съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово 

възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Нека да поканим съдия Попова. 

/Влиза Мария Попова, запознавайки се с резултата, 

благодари и напуска залата/ 

Продължаваме с точка втора от дневния ред. При 

затворени врати ли, колега Дишева? /А. Дишева: Не, не е 

необходимо./ Да, заповядайте. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: По т. втора от дневния ред, 

докладвам предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с ИВСС" към СК за приемане за сведение на 

информацията за образуваните наказателни производства срещу 

съдии към 27.03.2019 г. Приемаме този отчет на тримесечие, заради 

това към тази дата се докладва. За този период няма образувани 

нови производства. Аз съм убедена, че сте запознати със 

съдържанието на информацията, както и с резултатите от 

приключилите производства. През този период има едно 

приключило производство срещу съдия Люба Петрова, известни са 

резултатите от наказателното производство. Към този период 

нямаме информация от Специализирания наказателен съд, т.е. от 

Апелативния специализиран наказателен съд и от прокуратурата. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Извинявайте, г-жо Дишева, в този 

момент нямаме кворум. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Ще се опитам да поканя 

колегите. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви./има кворум/ Да 

подължим. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Това, което говорих преди да 

прекъсна беше, че информацията е въз основа на данни, 

предоставени от СГС, АС-София, Специализиран наказателен съд и 

ВКС. Въпреки изпратените уведомителни писма не е постъпила 

информация от главния прокурор на Република България и от 

председателя на Апелативния специализиран наказателен съд за 

образуваните наказателни производства, по които като обвиняеми 

са привлечени магистрати, респективно за дела, водени срещу 

магистрати. Ако желаете по-подробна информация относно 

съдържанието на справките за всеки от магистратите, бих могла да 

дам. Мисля, че на този етап не е необходимо, става въпрос за 6 

висящи производства, данните за образуване, движение и развитие 

на делото са качени. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. Отново от това, което 

беше докладвано става дума за актуална информация към 27 март 

2019 г., т.е. към настоящия момент вероятно има промяна, но тази 

информация, която сега се докладва е актуална към тази дата и 

именно поради тази причина данните за насрочени дела касаят до 

тази дата, тъй като имаме данни, че са разгледани в заседанията 

преди м. май. 

Добре, приемаме за сведение… Момент! Заповядайте,   

г-н Кояджиков. 
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ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Аз само искам да попитам във 

връзка с това, което стана дума, че справката е актуална към 27 

март, защо чак сега я получаваме? В смисъл такъв, че това са два 

месеца по-късно. Ние можехме да я приемем за сведение наистина 

много по-рано. Обективна причина ли има или просто така се е 

случило?  

АТАНАСКА ДИШЕВА: Причината, поради която сега се 

предоставя тази справка, е, че изисквахме и изчаквахме да бъде 

предоставена информация от Апелативния специализиран 

наказателен съд и от главния прокурор, с цел да бъде пълна тази 

информация. И не напразно обърнах внимание на това 

обстоятелство, защото има вероятност справката да не е пълна.  

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Това исках да разбера, каква 

е причината. Благодаря. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: След един месец ще бъде 

предоставена нова справка. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Защото на всяко тримесечие 

правим тази справка, а се оказа, че ние след месец ще правим нова. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Всъщност два органа не са 

предоставили тази информация, въпреки че сте изискали тази 

информация. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Да, да, те са цитирани в доклада, 

който е качен. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Да, това го видяхме, но не 

стана ясно, че това е станало причина за тази справка да стане два 

месеца по-късно. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Очевидно има причина за това, че е 

внесено по-късно, но и ако има някаква недостоверна информация, 

това също ще бъде причина. 

Заповядайте. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Тази информация е разгледана на 

заседание на комисия „Дисциплинарна дейност" на 13 май, което с 

оглед и на празничните дни е една седмица повече от един месец, 

не са два месеца, г-н Кояджиков. Детайл е, но е важно все пак. 

Тримесечието изтича на 31 март. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря, колеги. Режим на гласуване - 

приемаме го за сведение. 

9 гласа „За". Благодаря ви. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Информация за образуваните наказателни 

производства срещу съдии към 27.03.2019 г. 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

   Р Е Ш И: 

 

Приема за сведение информацията за образуваните 

наказателни производства срещу съдии към 27.03.2019 г. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка трета беше отложена. Точка 

четвърта, г-жо Дишева. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: По т. 4 от дневния ред докладвам 

предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет" към 
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Съдийската колегия, с което се предлага да бъде приета за 

сведение Заповед РД-0256/18.04.2019 г. на административния 

ръководител на Административен съд - Варна за заличаване на 

мярката, наложена със Заповед № РД-0392/08.10.2015 г., издадена 

по реда на чл. 327 от Закона за съдебната власт, с която е обърнато 

внимание на Ралица Добрева Андонова - съдия в Административен 

съд - Варна. 

Както ви е известно, мярката по чл. 327 от Закона за 

съдебната власт не представлява дисциплинарно наказание. В 

същото време обаче е наложена съдебна практика, напълно 

споделям, по силата на която тази заповед подлежи на обжалване 

пред съда. Преди това, съгласно практиката, която е имал Висшият 

съдебен съвет във връзка с тези заповеди, те са обявявани на 

заседание на Висшия съдебен съвет и преди да влязат в сила. Това 

се е случило и с тази заповед. Заради това към настоящия момент е 

важно отмяната на заповедта, т.е. заличаването на мярката по чл. 

327 да бъде публично обявено. В случая магистратът е поискал от 

административния ръководител на съда да заличи тази мярка. 

Последвал е мълчалив отказ, който е отменен по съдебен ред и в 

изпълнение на съдебното решение, всички те са предоставени на 

вашето внимание, е издадена заповедта от 18.04.2019 г., която сега 

докладвам и с която е заличена мярката по чл. 327 от Закона за 

съдебната власт. 

Комисията предлага да приемем за сведение заповедта 

за заличаване на мярката по чл. 327 и да я приложим към кадровото 

дело на съдията, така както е направено със самата заповед за 

приемане на мярката по чл. 327. Заповедта е влязла в сила и не 

подлежи на съдебно обжалване, защото никой не би имал правен 

интерес да я обжалва. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, изказвания? Няма изказвания. 

Нека да гласуваме т. 4 от дневния ред. Приема за сведение заповед 

на административния ръководител на Административен съд-Варна 

за заличаване на наложената мярка по отношение на съдия Ралица 

Добрева Андонова и съответно прилагане на заповедта към 

кадровото досие на съдията. 

Десет гласа „за". Благодаря ви. 

 

/след проведеното явно гласуване/ 

4. ОТНОСНО: Заповед № РД-0256/18.04.2019 г. на 

административния ръководител на Административен съд - Варна за 

заличаване на мярката, наложена със Заповед № РД-

0392/08.10.2015 г., издадена по реда на чл. 327 от Закона за 

съдебната власт, с която е обърнато внимание на Ралица Добрева 

Андонова - съдия в Административен съд - Варна 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-

0256/18.04.2019 г. на административния ръководител на 

Административен съд - Варна за заличаване на мярката, наложена 

със Заповед № РД-0392/08.10.2015 г., издадена по реда на чл. 327 

от Закона за съдебната власт, с която е обърнато внимание на 

Ралица Добрева Андонова - съдия в Административен съд - Варна. 

4.2. ПРИЛАГА Заповед № РД-0256/18.04.2019 г. на 

административния ръководител на Административен съд - Варна 

към кадровото дело на съдията.   
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ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 5 от дневния ред. Заповядайте. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Точка 5 от дневния ред е 

предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет" за 

приемане за сведение на Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка на административни, касационни и 

частни административни дела в Административен съд - Варна, 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/26.06.2018 г. на 

главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Актът е заведен в деловодството на Висшия съдебен съвет с писмо 

от 2 май 2019 г. Този акт за резултати от извършена комплексна 

планова проверка се докладва и се предоставя на вниманието на 

съдийската колегия, съгласно установената практика, когато 

проверките на Инспектората касаят цялостната дейност на един 

съд, да се предоставят на вниманието на съдийската колегия. 

Изготвен е подробен доклад. Самият акт е много обстоен. 

Той също е предоставен на вашето внимание. Обхватът на 

проверката е извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на съда, както и 

организацията по образуването, движението и приключването на 

административни, касационни и частни административни дела. 

Целта е да се извърши цялостен анализ и оценка на работата на 

съда. Направено е кратко изложение относно постъпилите 

възражения против акта за констатации и резултатите от 

произнасянето на главния инспектор. Същественото е, че една част 

от тези възражения са уважени, друга част са отхвърлени. 

Подробно е описан резултатът по всяко от възраженията. Дадени са 

препоръки в доклада, които също са подробно описани. Няма да ги 

чета, защото дневният ни ред е голям, но ако държите бих могла да 
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го направя или да коментираме някои от тях. Определени са 

срокове за изпълнение на препоръките. Някои от тези срокове са 

постоянни. В съответствие с практиката на комисия „Дисциплинарна 

дейност и взаимодействие с ИВСС" е изискана информация от 

Инспектората относно отчитане на изпълнението на препоръките, 

което ръководителят на административния съд следва да изпрати 

до Инспектората. За процесуална икономия ние изискваме 

информация за изпълнението от Инспектората. Само в случаите, 

когато тази информация не е пълна, отправяме изрично искане към 

административния ръководител. Така че, след като тези резултати 

бъдат предоставени и бъдат разгледани на заседание на комисия 

„Дисциплинарна дейност" те също ще бъдат докладвани на 

съдийска колегия, защото касаят работата на целия съд и на един 

от най-големите административни съдилища в страната. 

Ако имате въпроси бих могла да дам допълнителни 

пояснения и коментари. Виждате, съдържанието на акта е доста 

обемно и указанията са пространни. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Аз нямам въпроси, но наистина, 

виждайки от акта и неговото съдържание, установяваме 

множеството препоръки, които са направени от проверяващия екип. 

Имаме не малко възражения и конкретни решения, частично 

уважени възражения за всеки един магистрат, който е сезирал 

главния инспектор. Те са на вашето внимание. 

Ако няма други коментари, колеги, да приемем за 

сведение акта. Режим на гласуване. Десет гласа „за". Благодаря ви. 

 

/след проведеното явно гласуване/ 

5. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна 

планова проверка на административни, касационни и частни 
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административни дела в Административен съд - Варна, извършена 

в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/26.06.2018 г. на главния 

инспектор на ИВСС, заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-

5428/02.05.2019 г. 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

Приема за сведение Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка на административни и касационни 

дела в Административен съд - Варна, извършена в изпълнение на 

Заповед № ПП-01-30/26.06.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, 

заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-5428/02.05.2019 г.            

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 6 и следващите. 

Заповядайте, г-н Шекерджиев. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Благодаря Ви. Точка 6 е 

предложение на КАК да бъдат определени дати за провеждане на 

събеседване с допуснати кандидати в процедурите за избор на 

административен ръководител в Окръжен съд-Пловдив, в Районен 

съд-Горна Оряховица, Кубрат и Кърджали. 

Календарът е към точката. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Ако искате да започнем 

дискусията. Календарът е представен на вашето внимание, както и 

заседанията на съдийската колегия. Както виждаме, юни месец 

имаме 11-ти, 18-ти, 25-ти. /Ат. Дишева: А 4-ти?; Др. Кояджиков: 

Няма време, 4 юни не е маркиран, защото няма време, да./ Ако 

имате предложения, моля ви да ги направите. Г-жа Керелска. 
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ОЛГА КЕРЕЛСКА: Искам само да отбележа, че по 

отношение на кандидатите за Окръжен съд-Пловдив и Районен съд-

Горна Оряховица ще е необходимо време поне около 20 дни за 

изготвяне на становища на Етична комисия. За Пловдив, знаете, че 

имаше един кандидат, който се отказа, в момента имаме нов 

кандидат, за който се събира информация. По отношение на Горна 

Оряховица, становището беше изготвено отдавна, т.е. преди 6 

месеца, изтекъл е този срок, поради което се налага събиране на 

нова информация за изготвяне на ново становище. Така че, 

молбата ми е, при определяне на дата за тези две изслушвания, да 

го имате предвид това обстоятелство. Поне 20 дни ще са 

необходими, за да мине през нашата комисия. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Кояджиков, заповядайте. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Аз исках да направя 

предложение. То малко ще се промени от това, което си мислех 

първоначално. Колеги, Горна Оряховица и Кърджали са конкурси, 

които са от миналата година. Казвам го, защото мислех да направя 

предложение възможно най-бързо това да стане, защото голямо 

забавяне стана, но с оглед предходното изказване на колегата 

Керелска нека Горна Оряховица да бъде на 18-ти, на 11-ти да 

отидат Кърджали и Кубрат, а на 25-ти Пловдив. 

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Аз предлагам на 25-ти, за по-сигурно, 

да бъде Горна Оряховица. 

/обсъждат/ 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Да, на 11-ти Кърджали и 

Кубрат, а Горна Оряховица и Пловдив на 25-ти. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Добре, защо да не направим, 

на 11-ти, на 18-ти и на 25-ти. /говорят всички/ 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Нека на 11-ти да бъда 

Кърджали…/Др. Кояджиков: И Кубрат./ 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Няма нужда и двата съда, 

като на 18-ти ни е празно. Аз предлагам на 11-ти Кърджали, на 18-ти 

Кубрат и на 25-ти Пловдив и Горна Оряховица. /Др. Кояджиков: 

Може и така, да./  

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Предлагам следното - на 11-юни 

да бъде Районен съд-Кърджали, на 18-ти да бъде Районен съд-

Кубрат, на 25-ти Районен съд-Горна Оряховица и Окръжен съд-

Пловдив. Режим на гласуване. Единадесет гласа „за". Благодаря ви. 

  

/след проведеното явно гласуване/ 

6. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на дати 

за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в 

процедури за избор на административни ръководители в органите 

на съдебната власт, открити с решения на Съдийската колегия на 

ВСС по Протокол № 51/19.12.2017 г. (обн. ДВ, бр. 7/19.01.2018 г.) и 

Протокол № 9/12.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.) 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с 

допуснатите кандидати в процедури за избор на административни 

ръководители в органите на съдебна власт, както следва: 

 Окръжен съд - Пловдив - 25.6.2019 г. 

 Районен съд - Горна Оряховица - 25.6.2019 г. 

 Районен съд - Кубрат - 18.6.2019 г. 

 Районен съд - Кърджали - 11.6.2019 г. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с т. 7.  

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Точка 7 е предложение на 

КАК да бъде определена колегата Десислава Чалъкова - Минчева, 

административен ръководител - председател на Районен съд - 

Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен 

ръководител - председател" на Районен съд - Велико Търново, 

съобразно правилата, които сме приели. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, изказвания има ли? Няма. Режим 

на гласуване по т. 7. Единадесет гласа „за". Благодаря ви. 

 

/след проведеното явно гласуване/ 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

7. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, 

в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Десислава 

Миткова Чалъкова - Минчева - административен ръководител - 

председател на Районен съд - Велико Търново, за изпълняващ 

функциите „административен ръководител - председател" на 

Районен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с 

основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на 

ВСС, считано от 24.05.2019 г. до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме със следващата т. 8. 

Заповядайте. 
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КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Точка 8 е отново разгледано 

искане от административния ръководител-председател на 

Апелативния специализиран наказателен съд за увеличаване на 

щатната численост на съда с 1 щатна бройка за длъжността 

„съдия". В хода на обсъждането в КАК не е взето решение, като е 

имало равенство между гласовете на колегите, които са гласували 

за това да бъде уважено искането и колегите, които са гласували 

против - 7 гласа „за" и 7 гласа „против". Ето защо, няма как да 

докладвам решение на комисията, защото такова не е било взето. 

Може би трябва да го обсъдим сега. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Заповядайте, г-н Кояджиков. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Благодаря. Аз няма как да не 

взема отношение. Уважаеми колеги, ще започна по-отдавна 

изложението си. Във връзка с това предложение вчера посетих и 

разговарях с председателя на Апелативния специализиран 

наказателен съд и заместник-председателя на Специализирания 

наказателен съд, който доскоро беше изпълняващ функциите, тъй 

като по лични причини председателят му отсъстваше. Та при тези 

разговори, искам да ви кажа, че в Специализирания наказателен 

съд към момента проблемът, кадровият, е почти решен, тъй като 

ние имахме добрата воля и взехме решение, преместихме двама 

съдии по чл. 194, открихме два нови щата, на които са 

командировани двама съдии и отпуснахме пет щатни бройки за 

съдебни помощници. Благодарение на това заместник-

председателят на Специализирания наказателен съд каза, че там 

сложната ситуация с кадровия въпрос е решена и дори имаше 

чувство на облекчение и отправи дори благодарност за усилията, 

които е положила Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.  
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Не така стои въпросът в Апелативния специализиран 

наказателен съд. Там разговарях с целия личен състав, с може би 

малки изключения, които не видях, те наистина твърдят, че, ще ме 

извините за ползвания жаргон, че „жегата", която е в 

първоинстанционния съд се пренася в апелативния съд неминуемо 

и веднага. В тази връзка ми предоставиха хората приложенията, 

които са на вашето внимание, като справки и протоколи, за 

проведени заседания във въззивните общ характер дела и 

въззивните частни наказателни дела. От тези справки, уважаеми 

колеги, искам да ви обърна внимание, че едно дело по мярка там 

продължава около 3 часа средно. Ако обръщате внимание, един 

обвиняем по НЧ дело 13/2019 г., аз ще ви го кажа и кой е - Вълчо 

Арабаджиев, мярката му за неотклонение е разглеждана от 14 ч. до 

21.53 ч. Тоест, искам да ви кажа, че отделно в тази справка ги има 

колко страници са протоколите, колко часа продължават 

заседанията. Ето следващото дело, мярката на подсъдимата 

Иванчева е разглеждана от 9.55 ч. до 13.40 ч. - 4 часа и 25 минути. 

Тоест, изводът, който искам да направя е този, който тука одеве се 

говореше, че не са важни бройките, защото най-вероятно тука 

аргументи за отрицателно становище ще бъдат и, че бройките не 

били достатъчно много, но, уважаеми колеги, естеството на делата, 

тяхната продължителност изисква страшно много голям ресурс на 

съдии и заради това хората са направили това предложение. То е 

коментирано с всеки един от личния състав и е доста обосновано, 

като мотиви. В него няма нищо емоционално, а по-скоро желание за 

действие за работа в нормални условия, а не в условията на свръх 

натовареност. 
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Благодаря ви. Затова аз апелирам за подкрепа на това 

предложение на председателя на Апелативния специализиран 

наказателен съд. Благодаря ви. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Само едно уточнение, г-н Кояджиков. От 

справката, която виждаме, имаме за съдия Веселина Вълева, която 

е вече заместник-председател, пише „тя е вакантна". Има ли 

командировано лице?  

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Има командирован. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Тоест, тя не е вакантна.  

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Има командирован. Това е 

мисля, че съдия Даниела Костова, която е 14-я съдия в съда и те 

искат да направят пети състав. Това е. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Дали тази информация, която е на 

нашето внимание, е справката към 9 май. Брой дела за разглеждане 

са 4 бр., при средно за страната 8,75. Брой свършени дела 3, 5, 4, 

при средно за страната 7,16. Това ли е актуалната справка в 

момента? 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Не знам коя справка четете. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Чета тази, която в момента е на 

мониторите. Аз не виждам друга справка. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: На т. 9, нали за нея говорим. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 8. В справката пише следното: 

брой дела за разглеждане 4 при средно за страна… /Др. Кояджиков: 

Аз го нямам това./ Колега Кояджиков, т. 8, имаме справка.  

/обсъждат/ 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: А, да, втората табличка имате 

предвид, да, това е справката, няма друга. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Тъй като виждам, че по 

конкретната точка имаме две дела представени. Въззивно 
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наказателно дело от общ характер и въззивно наказателно 

частно…/Др. Кояджиков: Не, не се две. Не са две, уважаеми г-н 

Председателю. ВОХ-ве са представени две, като протоколи колко са 

продължили заседанията, а в следващото ВНЧД са представени 

протоколи от 1, 2, 3….10 въззивни частни дела, протоколите. Просто 

като да онагледят колко време, колко са продължили. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Тогава имам един друг въпрос и 

той е свързан със следващия документ, който е представен на 

нашето внимание. Той е заявка за оставка. /Др. Кояджиков: Да./ 

Поне това, което чета. Това е заявка за оставка на Димчо Димитров 

Георгиев - съдия, който пише следното: „На 16 май 2020 г. 

навършвам възрастта 65 г. В срока по чл. 166, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт подавам оставка с 9-месечно предизвестие, 

считано от 1 юли 2019 г. На основание чл. 166, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт, моля, в този срок нови дела да не ми се 

разпределят.". 

В тази връзка, предвид представения документ, имам 

няколко въпроса, разбира се, ако можете да ми отговорите. /Др. 

Кояджиков: Да, ако мога да отговоря, разбира се./ Въпросите са 

следните. По принцип по чл. 166 от Закона за съдебната власт 

имаме освобождаване от длъжност в две хипотези. Едната е 

навършване на 65-годишна възраст, другата е подаване на оставка. 

В конкретния случай в мотивите на заявлението за оставка се пишат 

аргументи за навършване на 65-годишна възраст…/Др.Кояджиков: 

Едно и също нещо е./…, нали така. Същевременно, използвайки се 

това, че се подава оставка, се прави предизвестие, което по закон 

по чл. 166 не може да е по-малко от един месец, но той прави 

предизвестие за 9 месеца и съответно, на основание чл. 166, ал. 2 

колегата прави искане в този срок нови дела да не му се 
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разпределят. /Др. Кояджиков: От общ характер дела, да./ Въпросът 

ми е…, нови дела да не се разпределят, не е казано какви. /Др. 

Кояджиков: Да, той не го е написал, но става въпрос за общ 

характер./ Въпросът ми е следният - на г-н Георгиев, дела 

разпределят ли се в този 9-месечен срок? Питам Ви, защото когато 

се касае за оставка, съм съгласен за чл. 166, както се процедира. Но 

когато е при 65-годишна възраст и нейното навършване, имаме 

специално решение на Висшия съдебен съвет, в което изрично се 

казва, че за 2 месеца, при колегите, които са граждански, и 4 месеца 

за колегите, които са наказателни. При това положение, ако това е 

така и на колегата не се разпределят дела, не мислите ли, че това, 

че 9 месеца не се разпределят дела това няма да натовари другите 

колеги? Просто Ви питам чисто организационно, ако имате 

информация.  

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Да. Вчера разговарях с 

колегата Георгиев. Та от него разбрах за този документ, той 

впоследствие е изпратен и на вниманието на колегията. Тука 

наистина става дума за освобождаване на Георгиев от 16 май 2020 

г. на основание т. 1 на чл. 165 - пенсиониране. Действително към 

настоящия момент Георгиев ми каза, че е имал за писане 3 общ 

характер дела, обявени за решаване, за които предстои изготвянето 

на мотивите плюс такива още 3 или 4, ще ви подведа за точната 

бройка, но са 3 или 4, в които заседава с даден ход на съдебно 

следствие, въззивен ход на съдебното следствие, които предстоят 

да бъдат решени. Тоест, той счита, че за този 9-месечен период, 

който, 10, му остава за пенсия, за него е оптимално, че ще може да 

се справи с изготвянето на мотивите и решаването на този брой 

дела - 8 или  9. И той е направил това искане до председателя с цел 

да бъде спрян от 1 юли от разпределяне на общ характер дела. 
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Частните дела той ще си ги гледа. Да, безспорно, това ще натовари 

останалите колеги. Това спор да няма, дума да няма, с един по-

малко - един по-малко. Винаги, когато нещо се дели с едно по-

малко, да ще натовари останалите колеги, но това е негово 

заявление на колегата Георгиев. Той го е депозирал пред 

председателя. Доколкото схванах аз вчера, защото аз между 

впрочем основно заради Георгиев отидох да го посетя  и като втора 

причина, тъй като, както забелязвате от датата, той миналата 

седмица беше рожденик, та става дума за, по повод това заявление 

ще бъде насрочено общо събрание на колегите и ще бъде взето 

предвид тяхното становище за спиране от разпределение или не, но 

в никой случай не вярвам да си позволи някой да не спази и 

решението на Висшия съдебен съвет за 4-месечния и 2-месечния 

срок, предполагам, освен ако по решение на общото събрание те не 

го спрат от разпределение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Разбрах Ви. Всъщност, въпросът получи 

отговор, а именно, че ако това се спази той няма как да не натовари 

колегите. Само че, Вие казахте, че основанието за прекратяване ще 

бъде по т. 1 на чл. 165, ал. 1, нали така? /Др. Кояджиков: Очевидно е 

така./ Навършване на 65-годишна възраст. Само че, от това, което 

чета, като заявление, си е чл. 166, ал.1, т. 2, тъй като изрично се 

казва „заявление за оставка" и аргументите по-надолу са по чл. 166, 

ал. 1 и ал. 2. Разбирате ли, смесването на тези два института и ако 

се пристъпи към взимане на решение, не виждам защо за всички 

останали магистрати ще бъдат 4 месеца, съобразно нашето 

решение, а специално в някакви конкретни случаи ще бъде повече? 

Девет месеца е прекалено дълъг период, за да може да не се 

разглеждат дела, поне така аз считам. Казвам Ви, като практика, в 

другите съдилища и по-специално във Върховния касационен съд. 
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/Др. Кояджиков: Дума да няма./ Колегите във Върховния касационен 

съд продължават да разглеждат дела и ги освобождаваме 4 месеца 

преди това, а два месеца съответно за колегите от гражданска. 

Просто защото колегите работят и по този начин си вършат своето 

задължение.  

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Няма смисъл да дебатираме 

по този въпрос, аз съм съгласен, но ви казвам, че това чудо ще 

бъде обсъждано на общото събрание и те ще вземат, самият 

колектив ще вземе решение дали да предложи на председателя той 

да бъде освободен от общ характер дела в този 9-месечен срок или 

не. Това е правомощие тяхно, няма никакъв проблем това да се 

случи. Между впрочем, не знам доколко е уместно, … Уважаеми 

колеги, не знам, може ли, искам да ви кажа само още едно 

изречение, но нека да закрием мониторите, ще ви обясня защо. 

/оживление в залата/ Не, веднага ще ви кажа, колегата Георгиев е 

раково болен. Колегата Георгиев, му отпуснахме …/оживление в 

залата/…Ами нали нещете да закрием мониторите?! На колегата 

Георгиев му отпуснахме помощи като раково болен. Колегата 

Георгиев, живот и здраве, дано да навърши тази възраст. Благодаря 

ви. Ами не, казвам ви, като обсъждаме, помолих да закрием 

мониторите, отказахте, казвам ви при открити монитори. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Сега обсъждаме дали да се открие една 

бройка или да не се открие една бройка. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Това обсъждаме, да. И това, 

да, ще натовари. Ами ние, този състав на пленума, взехме решение 

да му отпуснем помощи поради тази причина. Колегата Георгиев 

така е преценил, че може да се справи, с оглед възрастта му, с 

оглед здравословното му състояние, най-вероятно ви казвам, че 

общото събрание, пак по социални и човешки причини, най-
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вероятно ще вземе такова решение, те ще бъдат допълнително 

натоварени от това свое решение, което също адмирирам, че ако го 

вземат положително ще се случи и за да не стане натоварването 

свръх те имат това искане. Точка. Какво? Решете вие. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, други изказвания? Г-жо Дишева. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Аз взимам думата, за да обоснова 

вота си. Ще повторя накратко това, което казах и на заседание на 

Комисия по атестирането и конкурсите. Аз гласувах против искането 

за разкриване на една щатна бройка в комисията, така ще гласувам 

и сега, поради следните съображения. Както виждате, колеги, съдът 

е с натовареност значително по-ниска от средната натовареност за 

наказателните съдилища. Вярно е, че става въпрос за 

специализиран съд, за Специализирания апелативен съд, в същото 

време повече от два пъти обаче е по-ниска неговата натовареност. 

Това, което ме притеснява във взимането на такова решение и в 

подкрепата на подобно искане, е липсата на критерий, неизмерим 

критерий кога ще увеличаваме бройки, щатни, и с колко. Известно 

ми е, че делата на специализираните наказателни съдилища са 

изключително специфични. В тази връзка ние имаме представени 

документи. Не беше и нужно това. Колко обаче са сложни и колко 

време отнемат, и колко щатни бройки ще трябва да разкрием, за да 

осигурим нормално функциониране на този съд, нещо за което се 

иска разкриване на нова щатна бройка днес. Ние нямаме критерий и 

доколкото разбирам няма да отговорим на този въпрос. Със същите 

аргументи, с които днес ще се гласува за разкриване на нова щатна 

бройка, след един месец или след пет месеца бихме могли да 

разкрием още една, две, три, защото делата наистина са сложни и 

изключително специфични. Заради това, аз моля да приемем 

някакъв измерим критерий, който да спазваме и да следваме - кога 
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ще разкриваме нови щатни бройки на специализираните съдилища. 

Между другото, ще предложа адекватен отговор. Можем да стъпим 

на данните от системата за измерване на натовареността на 

съдилищата и защото делата, които се разглеждат пред 

специализираните съдилища, специализираните наказателни 

съдилища, са такива, които имат много високи коефициенти, освен 

това имат множество основания за прилагане на увеличаващи 

коефициенти, така че това е едно възможно разрешение, но нека да 

имаме някакъв измерител. Защо обръщам внимание на този 

въпрос? Преди няколко месеца на заседание на съдийската 

колегия, т.е. до заседание на съдийската колегия беше стигнало 

предложение, мисля, на Комисията по атестиране и конкурси, преди 

това разгледано и на Комисията по натовареност, предложение за 

закриване на една щатна бройка в този съд. Ще ви припомня 

обстоятелствата. Ние разкрихме една щатна бройка през миналото 

лято, за да отстъпи на тази бройка тогавашният, може би през 

лятото или през есента, за да отстъпи на тази бройка тогавашният 

заместник-председател на съда, който беше избран и в момента е 

член на КАК към Съдийската колегия. Изричната уговорка на 

разкриването на бройка тогава беше, че веднага след заемането на 

длъжността „заместник на административния ръководител" тази 

бройка ще бъде закрита. Това не се случи веднага, не се случи през 

януари или февруари, но беше направено такова предложение до 

съдийската колегия. От съдийската колегия това предложение беше 

отложено, за да се изчака предоставянето на годишните резултати 

от дейността на този съд. Годишните резултати са дошли веднага, 

анализът също е готов. Ние обаче не пристъпваме към разглеждане 

на онова решение, по-скоро на онова предложение за решение, 

което все още е висящо, повтарям - за закриване на една щатна 
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бройка, която беше разкрита без изобщо обсъждане на въпроса за 

натовареността, защото я разкрихме, за да отстъпи заместник-

председателят, а вместо това се предлага да вземем решение, с 

което да разкрием още една бройка. Просто ми се струва, повтарям 

и потретям, с ясното съзнание за вида на делата, които се 

разглеждат пред този съд, струва ми се, че подобен подход е 

необоснован, поради което и неубедителен.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Имова, заповядайте. 

ВЕРОНИКА ИМОВА: Уважаеми колеги, аз ще подкрепя 

искането на съдиите от Специализирания апелативен наказателен 

съд, защото винаги е подчертавано тук, когато разглеждаме 

работата на специализираното наказателно правораздаване, ние 

изхождаме не от бройката дела, а от тежестта на фактическата и 

правна сложност на тези дела. Не трябва да забравяме, че едно 

образувано наказателно общ характер дело съдържа минимум 

трима подсъдими, с оглед спецификата на субектите, които се 

привличат под наказателна отговорност по тези дела. Имаме 

усложнена престъпна дейност, усложнена форма на съучастие, с 

минимум трима подсъдими по дело. Вън от това, делата са 

многотомни и изискват изключително повече време и повече 

внимание за проучване, разглеждане и решаване. Изслушахме в 

Комисията по атестиране и конкурси и становището на съдия Петя 

Колева, която е съдия в този съд, тя изключително аргументирано 

обоснова натовареността на съдиите от Специализирания 

апелативен съд именно със сложността на делата откъм правна и 

фактическа сложност. Затова 7 от нас подкрепиха предложението, 

други 7 решиха, че ще се основат само на номиналната бройка, но 

не и на сложността на делата, която не е видима като бройка, а като 

правна сложност и фактическа такава. Виждам диаграмите - общо 
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разглеждани въззивни наказателни общ характер дела в този съд с 

давност от 2016 г., 2017, до 2018 г. През 2016 г. образуваните дела 

от общ характер в този съд са били 47. През 2017 г. са били 52 

бройки, а през 2018 г. са двойно повече в сравнение с 2016 г. - 95 

броя само наказателни общ характер дела. Да не забравяме, че 

въззивните частни наказателни дела са изключително много, те 

също изискват особено внимание. Като времеви критерий за 

разглеждане на тези дела, ние виждаме протоколите, които са 

приложили колегите, по няколко часа протича едно заседание за 

въззивно разглеждане на мерки за неотклонение и по други частно 

въззивни наказателни дела. Така че, ми се струва обосновано 

искането. То е подкрепено от общото събрание на всички съдии с 

мотиви, че е необходимо да се осигурят 5 въззивни състава. В 

момента Специализираният апелативен наказателен съд разполага 

с 4 постоянни състава и 1 състав, който не е окомплектован. 

Считам, че бихме могли да обезпечим 5 такива състава, 

т.е. да удовлетворим искането за отпускане на 1 щатна бройка, за 

да гарантираме по-нормална работа на този съд. Мисля, че такава 

щатна бройка можем да вземем от някой по-ниско натоварен съд, за 

да няма разточителност на щатни бройки. Това го казвам с оглед на 

хората, които стоят на тази маса, които биха възразили срещу една 

такава, според тях, разточителност.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Кояджиков, заповядайте. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Уважаеми колеги, аз това го 

казах вчера в Комисията по атестиране и конкурси. Вчера. /Ат. 

Дишева: Не, не беше вчера. Миналата седмица беше./ Да, няма 

значение. Уважаеми колеги, искам да ви кажа, че ние имаме 

простичък ангажимент да се грижим за нуждите на съдебната 

система. Искам да наблегна на думата „система". Нима когато един 
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орган от тази система ни занимава с проблем и предлагат решение 

на този проблем ние седим тука и почваме да умуваме - ами, дали 

пък те не ни лъжат; дали не преувеличават нещо. Вижте, апелирам, 

казвам ви, ако е така, няма да застана пред вас и да говоря врели-

некипели. Там всеки един от тях казва, че има проблем, че са много 

натоварени и искат решение на този проблем. Това решение те 

предлагат по този начин. Ако вие намерите друго решение, добре, 

откажете им, но помогнете. Както ви казах, както помогнахме на 

първоинстанционния съд, сега се налага да помогнем и на 

въззивния. Простичка работа. Много простичка работа. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Мавров, заповядайте. 

/Чува се: Бюджетната комисия не казва нищо./ 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: Колеги, въпросът на Бюджетната 

комисия се поставя ребром, защото, извинявайте, тези бройки, 

които ние ги броим като бройки свободни и имаме, не са финансово 

обезпечени. Казвам ви, ще гласувам за решението, което се 

предлага, но това да бъде за последен път. Г-н Кояджиков, 

извинявайте, но всичките тези дела, които в момента гледа 

специализираният съд, сме ги гледали ние преди това. Не мислете, 

че не сме имали дела с 5, 10, 15 подсъдими. Освен това, колко 

време трае едно заседание по наказателно частно дело на мярка за 

неотклонение, извинявайте, е въпрос на организация и 

компетентност. Не може 6 часа. Гледали сме по 10 мерки за 

неотклонение за една сутрин. Моля ви се, не изтъквайте такива 

неща. Ще гласувам с оглед на това да се оформят петте или шестте 

състава. /Др. Кояджиков: Пет./ Но за последен път гласувам за 

увеличаване на бройки. /Д. Марчева и Драгомир Кояждиков: И за 

първи./ За първи път ли, добре. 
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После, ние отпускаме съдебни помощници. Извинявайте, 

делата, за които говорите, общ характер, които трябва да се пишат, 

колко дела имат специализираните съдии на месец или на година, 

за да им помагат съдебни помощници?  

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Уважаеми колеги, благодаря. 

Може би не е удачно да водим този дебат. Колеги, отворете 

натовареността и вижте, че Специализираният наказателен съд не е 

най-слабо натоварения апелативен съд сравнено с наказателните 

отделения в другите апелативни съдилища. Ето я тука справката. 

Той е, макар и с малко, по-тежко натоварен от Велико Търново и от 

Бургас в наказателните отделения. Да не говоря за Военно-

апелативния съд. Да, по-слабо натоварен е от Пловдив, от Варна и 

от София. Това е факт. Но пак ви казвам, не е въпросът.., сега, 

колега Мавров, говорите за въпрос на организация, ами не е въпрос 

на организация. /С. Мавров: Напротив, на организация е./ Ще ме 

извините, но няма как да кажете, че не са компетентни 

магистратите, които имат специализация, там 10 години се изисква 

да постъпиш, само наказателна материя да си работил се искат 10 

години и 12 години юридически стаж. Същата каквато се изисква за 

Върховен касационен съд. И сега на тях да кажем, че те са 

некомпетентни и не могат да организират едно дело, където са 

съдии, някои от тях, в апелативните съдилища по 20 години, не е 

коректно. Не може да се каже, че е въпрос на организация. 

Повярвайте ми, не е въпрос толкова на организация. А че 

продължават толкова дълго, ами тогава дайте да нарушим правото 

на защита на тези обвиняеми лица и подсъдими, защото делото е 

продължило 7 часа и 45 минути. И какво, да им кажем - стоп, няма 

да ви обръщаме внимание. Всяко едно искане влече след себе си 

отговор, становище на другите страни. И когато са пет подсъдими с 
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пет адвоката и един прокурор, ето становище на още пет-шест 

човека. Оттам се налага произнасяне на съда, нали? Това е губи 

време и няма нужда, знам, да, но това трябва да се..., разбира те 

ли. Колеги, трябва да ви кажа, че тази бройка аз не я искам за себе 

си, казвам ви, че съществува проблем, за това говоря. 

Благодаря. И повече няма да взимам думата. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ще поставя на гласуване, да, но има 

колеги, които искат да се изкажат и аз ще им дам думата, разбира 

се. Въпросът обаче, който постави г-жа Имова е, че трябва да се 

вземе отнякъде тази бройка. Сега разбрахме, че финансово не е 

обезпечена, от друга страна трябва да се вземе отнякъде. Това е 

също част от процедурата. Г-н Шекерджиев, заповядайте. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Колеги, аз ще бъда доста 

кратък. Пред мен са отчетите на съда и статистическите данни за 

2017 г. и 2018 г. И ако ние ги погледнем, в най-съществената част в 

работата на Специализирания апелативен наказателен съд, ние ще 

видим, че те за 2018 г., както е посочено и в искането, имат 69 дела 

при 14 съдии, което, колеги, прави по 1 дело на 2 месеца. Така че, 

това не е вярно, че те са по-натоварени от който и да било друг 

апелативен съд, с изключение на военните. Погледнете, във Варна 

са 98, в Бургас са 70, в Пловдив са 135. Само че в Бургас не са 14 

магистратите, а са 6. В Пловдив също не са 14, а са 9. 

Но аз ще ви обърна внимание на още нещо. Свършените 

дела със съдебен акт по същество, това са тези съдебни актове, 

както знаем, които сядаш и ги пишеш - решение, присъда, мотиви и 

т.н., същинската работа. Та тези 14 човека за 2017 г. са решили 26 

дела, което прави по-малко от 1 на 6-месечие. Работата се е 

увеличила или поне така твърдят, увеличил се е и броят на съдиите 
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за 2017 г., но делата, които са се решили, са се увеличили само с 1 

и са станали 27.  

Освен това, искам да ви кажа и нещо, което е добре да се 

знае. Не всички дела, които разглежда специализираното 

правосъдие са КТБ и не всички мерки са Иванчева и другата дама, 

която е подсъдима. Освен това, тези дела не са уникални за 

системата. Тези дела преди това се гледаха от градски съд, който 

заедно с тях беше най-натоварен. Ето защо, аз, както и преди, 

смятам, че ако дадем на Специализирания апелативен съд една 

бройка, трябва да дадем по повече на всички останали съдилища, с 

изключение на Военно-апелативния съд. Ето защо, ако ние трябва 

да управляваме тази система, както правилно каза г-н Кояджиков, 

може би все пак трябва да обясним на останалите наказателни 

съдии от апелативните съдилища защо в един съд един техен 

колега, който пише един акт по същество на 6-месечие, трябва да 

бъде подкрепен, а другите не. Аз лично смятам, че нямаме 

основание за това.  

Благодаря ви. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Не може да не взема думата. 

Същинските дела?! А другите какви са? Някакви…?! Тези, които 

продължават 7 часа и 45 минути, те не са ли същински, те какви се? 

/Кр. Шекерджиев: Те не се пишат, не се приключват./ А какво се 

правят? /Кр. Шекерджиев: Там се заседава./ Как да не се 

приключват? Всяко едно дело по мярката приключва с акт. 

Извинявайте!? Когато заседаваш 7 часа не можеш да приключиш с 

акт, който е 2 минути, нали? /Кр. Шекержиев: Аз говоря за въззивни 

наказателни дела. Ако искате да поговорим за мерки./ Ако говорим 

пак за същинската работа, ами вижте колко ОХ-та са постъпили в 

Бургас. /Кр. Шекерджиев: Виждам. Повече са./ Не са повече. Или 
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във Велико Търново. Колко са? /Кр. Шекерджиев: Във Велико 

Търново са 102, което е два пъти повече./ Но Вие говорите за 

възобновяванията. /Кр. Шекерджиев: Не, говоря само за въззивни 

наказателни дела. Заповядайте./ И къде сравняваме тука 60 дела 

с…/Кр. Шекерджиев: Вижте ги./ Общ характер дела, говоря.  

/обсъждат/ 

 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Колеги, аз си мисля, че дебатът 

трябва да се върне в самото начало и съответно проблема, който 

постави колегата Дишева. Трябва действително да се изготвят 

обективни критерии, при които ние сме длъжни да увеличаваме или 

съответно да редуцираме щатната численост на един съд, защото 

нито е редно да броим делата, както се сочи, че видите ли 

Специализирания апелативен съд бил от най-ниско натоварените, 

тъй като е факт, че те гледат дела с най-висока фактическа и правна 

сложност, което ние също не трябва да пренебрегваме. Така че 

действително аз считам, че е редно да имаме ясни критерии, за да 

бъдем предвидими, а не да ни подозират колегите в пристрастност, 

че в едни случаи увеличаваме щатната численост, а в други не 

когато това е необходимо. Така че може би това е въпросът, който 

ние трябва да решим преди да се произнесем по това искане. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Колеги, искам само фактите по 

моето изложение да доуточня, нещо което пропуснах да кажа. От 

началото на нашия мандат ние сме разкрили три нови щата за 

Специализирания апелативен съд. За нито един друг съд не сме го 

правили – три щатни бройки, има ги качени в справките 

последователно за отстъпване или за осигуряване на място за 

възстановяване, както го нарича закона, първият път беше на член 

на ВСС, двата поредни случая на административни ръководители, 
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т.е. това ще бъде четвъртата бройка, все така без да имаме ясен 

критерии. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Заповядайте! Само напомням, че 

решението, което е предложено на нашето внимание, всъщност КАК 

няма решение, защото те са гласували 7 гласа на 7, т.е. няма 

предложение, така че ако някой иска да прави предложение, за да 

може да се оформят позициите и да го подложа на гласуване, ще ви 

моля да се направят предложения. И второ – откъде ще се вземе 

тази бройка? Откъде ще се вземе тази бройка, респективно дали ще 

бъде финансово обезпечена. 

Г-жо Керелска, заповядайте, след това г-н Кояджиков. 

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Аз искам да припомня края на 

изказването на г-жа Имова. Тя каза ако ще разкриваме тази бройка 

да се вземе от друг по-ниско натоварен съд. Предложението, което 

се прави днес е за разкриване изначално на нова щатна бройка, а не 

за съкращаване на една щатна бройка в друг съд и разкриване на 

тази щатна бройка в Апелативния специализиран наказателен съд, 

т.е. ако г-жа Имова прави такова предложение, ние не бихме могли 

да вземем решение днес. Ако г-жа Дишева и г-жа Пашкунова считат 

нещо, към което аз бих се присъединила, че трябва да има обективни 

критерии, въз основа на които ние и за в бъдеще да вземаме нашите 

решения, това отново означава, че ние днес няма да може да вземем 

решение, а трябва въпроса да се върне в КАК, да се вземе решение 

за тези обективни критерии, може би трябва да отидем към 

системата СИНС, която така или иначе отчита тежестта на делата и 

тогава отново да върнем предложението в неговия окончателен вид, 

в смисъл такъв дали ние ще разкриваме поредната нова щатна 

бройка, за която се разбра, че финансово не е обезпечена, въпреки 

че колегата Мавров заяви, че ще направи компромис или ще се 
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отиде на вариант да се съкрати една щатна бройка от друг съд, ще 

се прехвърли тук и това ще бъде обосновано със съответната 

статистика. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Марчева, заповядайте. 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: За да не влиза дебатът в грешна 

посока – дали ще се разкрие нова бройка или ще се трансформира 

съществуваща незаета и двете са финансово необезпечени, т.е. на 

практика, не са финансово обезпечени. В този смисъл тук е въпрос 

на процедура, не е въпрос на целесъобразност. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Имова, заповядайте! 

ВЕРОНИКА ИМОВА: Аз искам да уточня това, което казах 

в изказването си преди малко. Аз направих такава уговорка при 

условията на евентуалност, ако колегите в тяхното мнозинство 

решат, че не може финансово да бъде обезпечена такава бройка 

тогава да се вземе от по-ниско натоварен  съд, но категорично съм 

на мнение, че и в този момент може да се реши за разкриване на 

една такава щатна бройка, защото в момента, точно така, ние сме в 

една процедура, процедурата е по отношение на разкриване на една 

щатна бройка, която в момента тя няма да изисква финансов ресурс, 

това ще бъде в един по-бъдещ момент, в който тя ще се усвои, чрез 

конкурс или чрез командироване на колега, но към момента просто 

трябва принципно да вземем решение дали този съд се нуждае от 

още една щатна бройка. Вън от това, за обективните критерии, какъв 

по-силен обективен критерии е анализа, който е направен с три 

годишен период назад, който обосновава три пъти увеличаване на 

броя, общия брой на делата в Апелативния специализиран 

наказателен съд, както и увеличаване на родовата подсъдност на 

определена категория дела, която е от 2018 г. и тепърва тази 

категория дела ще залее този съд. Така е. Това са обективни. И най-
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вече обективният критерии е този, че тези дела не следва да се 

измерват по брой, а следва да се измерват по фактическа и правна 

сложност, която априори е налице, с оглед законовите изисквания за 

разглеждане на такъв вид дела. Това са дела с предмет 

организирана престъпност, при които минималния състав на 

обвиняемите и подсъдимите лица е три, т.е. умножаваме едно дело 

по три най-малко, а те са в много случаи и повече. Преимуществено 

се отнася до тези дела. Така че обективните критерии са налице. 

Казах, аз разграничих, освен делата срещу организирани престъпни 

групи се увеличиха делата и с оглед специалната правосубектност на 

обвиняемите и подсъдимите лица. Поради което, искам да бъда 

разбрана правилно и считам, че обективните критерии в случая са 

налице, а те са тройно увеличаване за тригодишен период към този 

момент на постъпленията на делата, плюс априори сложността на 

тези дела, която е заложена в самия закон.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Кояджиков, заповядайте! 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Благодаря. Искам да ви кажа, 

че този обективен фактор, за който може би говорят г-жа Керелска и 

г-жа Дишева, и г-жа Пашкунова е ако имате предвид СИНС то не е 

тайна, че Апелативния специализиран наказателен съд е 

свръхнатоварен и по системата СИНС, ако така отчитаме делата и 

това е факт, това е известно и на Шекерджиев, и на Дишева, които 

както се казва почти всяка седмица се сблъскваме с тази статистика 

по СИНС, но тя, както вече аз ви казвам, нямам й пълно доверие, 

защото няма как да се работи от 400 дена в годината, но това е факт. 

Това е наистина безспорен факт и никой не може да го отрече тук, 

надявам се, че няма да има такъв човек, а ако ви трябва тази 

статистика тя се намира един етаж по-надолу, тя до минутки …, аз 

затова казвам, че я знаем, но, колеги, пак освен всички обективни 
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фактори защо изключваме и този субективен с това заявление на 

този колега Георгиев. Това точно определя действителната 

натовареност. Ако този човек, който надявам се да се случи, бъде 

спрян от разпределение на общия характер дела. Добре, всеки има 

право да гласува както реши, аргументи да изложи каквито ще. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Преди да дам думата, само да кажем 

нещо – точката е внесена в дневния ред, макар че КАК няма 

решение. На вашето внимание няма конкретно предложение за 

решение. Освен това ако някой прави проект на предложение, моля 

ви отново да си служим с темата финансово обосновано ли е и ще 

вземаме ли от някой друг съд, защото това също е нещо, което не е 

маловажно. 

Г-н Шекерджиев, заповядайте! 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Само ще ви помоля да не го 

връщате на КАК, защото няма какво да прави повече КАК по този 

въпрос. Мисля, че проблемът е ясен, тезите също бяха доста 

пространно изложени, ако е необходимо чисто технически да бъдат 

направени предложения за диспозитиви това не е проблем – едното 

е да се остави без уважение искането, а  другото е да се предложи 

на Пленума да бъде разкрито едно място. Нали така? Увеличава 

щатът. Предложение до Пленума за увеличаване на щата с една 

длъжност. Да, вземаме решение за увеличаване, след което 

предлагаме на Пленума да бъде разкрита една …/намесва се 

Атанаска Дишева – трябва да има решение на "Бюджет и финанси" 

ако стигнем до това решение/ Вижте, "Бюджет и финанси", както и 

КАК са помощни органи така или иначе, но моля ви, дайте да не го 

връщаме пак на КАК, защото КАК няма какво да направи. Ако решите 

да го върнете на някой, го върнете на "Бюджет и финанси". Според 

мен е безпредметно. Дайте да гласуваме и да вървим нататък. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Така или иначе има две предложения – 

едното предложение е да не се увеличава щата, другото 

предложение е да се направи предложение до Пленума за 

увеличаване щата на Апелативен специализиран наказателен съд. 

Бяха формулирани диспозитивите от г-н Шекерджиев, 

всеки изложи своите аргументи и съображения. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Може би алтернативно да 

гласуваме. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Първото предложение е да не се 

увеличава щата на Апелативен специализиран наказателен съд. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Имаме предложение на комисия. 

Алтернативно трябва да се подложи. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Второто предложени е – внася в Пленума 

на ВСС предложение за увеличаване щата на Апелативен 

специализиран наказателен съд с една бройка за длъжността 

"съдия". Двете алтернативно. 

Първото предложение за оставане без уважение събра 5 

гласа, второто събра 7 гласа. Приема се второто предложение. 

Чл. 33, ал. 4, от т. 1 до т. 4 – предложението, което се 

направи до Пленума е т. 7.  

Колеги, взехме решение.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Апелативния специализиран наказателен съд за увеличаване 

щатната численост на съда с 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„съдия“ 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

 

8.1.  ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 ЗСВ на 

Пленума на Висшия съдебен съвет да разкрие, на основание чл. 30, 

ал. 2, т. 8 ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Апелативен 

специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на 

решението. 

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума 

на Висшия съдебен съвет, насрочено на 30.05.2019 г.  за 

разглеждане и произнасяне.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Пристъпваме към следващата точка от 

дневния ред – точка 9.  

Заповядайте! Точка 9 беше отложена. Точка 10. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Точка 10. КАК предлага да 

бъде изменено и допълнено решение, взето на 23.4.2019г. в т. 11 

като вместо израза "с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС" се добави изразът: "със запазване на 

достигнатото възнаграждение" във връзка с молба на колегата 

Володя Янков, който е съдия в Окръжен съд Смолян. Става дума за 

отстраняване на технически проблем. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Други предложения има ли? Ако няма, 

режим на гласуване. Гласуваме точка 10. 

Режим на гласуване. 

10 гласа "за". Благодаря ви. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

10. ОТНОСНО: Молба от Володя Янков Янков - съдия в 

Окръжен съд - Смолян и и. ф. административен ръководител – 
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председател на Районен съд – Мадан за допълване решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 

14/23.04.2019 г., т. 11 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по Протокол № 

14/23.04.2019 г., т. 11, като вместо израза „с основно месечно 

трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС” се добавя 

изразът: „със запазване на достигнатото възнаграждение”. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 11. 

Г-н Шекерджиев, заповядайте! 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Ако ми позволите, точка 11 и 

точка 12 като да са идентични, това са все предложения да бъде 

възложено на администрацията на ВСС да изготви и внесе искане 

до Върховния административен съд за допълване на 176, ал. 1 от 

АПК на две решения, едното е по административно дело 6169 от 

2017 г., а следващото е 6237 от същата година. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, ако нямате нищо напротив, както 

бяха докладвани точка 11 и точка 12, те съответстват и на нашите 

решения, които сме вземали и преди това. Режим на гласуване по 

точка 11 и 12. 

9 гласа "за". Благодаря ви. Имаме решение. 

 

/След проведеното явно гласуване по т. 11 и т. 12/ 

11. ОТНОСНО: Решение № 6700/07.05.2019 г. по адм. 

дело № 6169/2017 г. по описа на Върховния административен съд, 

образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева - Андреева - 
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съдия в Софийски градски съд, срещу решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.7 и т. 13.7.1 от Протокол 

№ 15/11.04.2017 г. 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ВЪЗЛАГА на администрацията на Висшия съдебен 

съвет да изготви и внесе искане до Върховния административен съд 

за допълване по чл. 176, ал. 1 от АПК на Решение № 

6700/07.05.2019 г. по адм. дело № 6169/2017 г. 

12. ОТНОСНО: Решение № 6706/07.05.2019 г. по адм. 

дело № 6237/2017 г. по описа на Върховния административен съд, 

образувано по жалба на Михаела Христова Буюклиева - съдия в 

Окръжен съд - Пловдив, срещу решение на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет по т. 9.2 от Протокол № 19/09.05.2017 г. 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ВЪЗЛАГА на администрацията на Висшия съдебен 

съвет да изготви и внесе искане до Върховния административен съд 

за допълване по чл. 176, ал. 1 от АПК на Решение № 

6706/07.05.2019 г. по адм. дело № 6237/2017 г. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 13. 

Г-н Шекерджиев, заповядайте! 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Точка 13 отново 

предложение на КАК да бъдат избрани, на основание чл. 15 от 
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Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела в Република България за членове на 

тази мрежа, посочени са имената на избраните колеги, а това са 

Рената Мишонова – Хальова, Галя Вълкова, Валерия Братоева 

Дамгова, Валентина Бошнякова Събинска, Величка Борилова, 

Мария Райкинска, Борис Динев, Диян Атанасов и Весела Гълъбова 

Илиева. Точка е точка 1 от предложения диспозитив за членове на 

Мрежата, проведен е съответния конкурс, съобразно правилата и 

това са предложените от комисията кандидати. Точка 2 и точка 3 са 

предложения съответно да бъдат избрани национално лице за 

контакт на същата Мрежа, съответно по граждански и по търговски 

дела, като са предложени кандидатурите на трима колеги – Рената 

Мишонова Хальова, Галя Вълкова и Величка Борилова, които са 

предложени за контактна точка по граждански дела, както и на 

двама колеги – Валерия Братоева Дамгова и Валентина Бошнякова 

Събинска, които са предложени кандидатури за националната 

съдебна мрежа по търговски дела. Комисията не се е ангажирала с 

предложение за един кандидат, защото са приели, че това трябва 

да стори Съдийската колегия, затова те са се спрели за първата 

позиция между тримата, за втората позиция измежду двама. Сега, 

за да не вземам пак думата, аз също не мога да се ангажирам с 

предложение за който и да е от тези кандидати, но ми се струва, че 

може би следва да бъде взет като обективен критерии оценката, 

която те са получили в изпита, който е проведен на практика от 

комисията да бъдат избрани и съответно да бъдат предложени за 

членове на Мрежата. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Марчева, заповядайте! 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Аз имам предложение и за друг 

обективен критерии, защото считам, че спецификата на работата на 
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националното лице за контакт изисква една установена рутина и 

някак си колегите да се запознати действително с тази работа, 

затова доколкото виждам в този списък, колегите, които са 

класирани, две колеги, които бяха и преди това в Националната 

мрежа и съм чувала техните имена, и съм контактувала с тях по 

телефона, това са Рената Мишонова Хальова от Окръжен съд 

Враца и Валентина Бошнякова Събинска от Окръжен съд Смолян, 

затова считам, аз лично правя предложение за тези две колеги да 

бъдат избрани, едната г-жа Мишонова Хальова със сигурност 

мисля, че е търговски съдия. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Само, г-жо Марчева, по отношение на 

съдия Рената Мишонова Хальова, тя е по точка 2, нали така, по 

граждански дела, както каза и г-н Шекерджиев. Тя е получила най-

високата оценка, това, което казахте като аргументи са свързани с 

нейния опит, който има, и тя да бъде по граждански дела, а по 

търговски дела? Само не Ви разбрах дали предлагате съдия 

Валентина Бошнякова Събинска от Окръжен съд Смолян по 

търговски дела. Това ли предлагате? Добре. Други предложения 

имате ли? /говорят помежду си/ Само, че дали знаете за Галя 

Вълкова, както и за Валерия Братоева Дамгова, имате ли 

информация? 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Не. Те са нови колеги. Не знам 

дали знаете, всъщност по мое предложение и на колегата Керелска, 

ако не се лъжа, тези правила бяха изменени, беше направен нов 

избор на всичките, точно така. Мисълта ми беше, че тези колеги са 

съвсем нови. Тези колеги останалите са съвсем нови, иначе аз 

адмирирам много колегата Вълкова и колегата Братоева, и им 

познавам работата, и считам, че са отлични съдии, и се радвам, че 

са в този списък, но считам, че за национално лице за контакт тук 
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трябва да има човек с рутина и гъвкав, т.е. той трябва да има 

някаква представа от тази работа, затова тези две колеги, които са 

работили досега, и са отдавна в Мрежата, поне докато навлязат 

новите колеги ще са по-полезни. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, на вашето внимание са 

предложенията, това са колегите, които са участвали и са кандидати 

за Съдебната мрежа по граждански и търговски дела, 

предложението на г-жа Марчева беше за Рената Мишонова 

Хальова за граждански дела, а по търговски дела за Валентина 

Тотева Бошнякова – Събинска. Г-н Шекерджиев предвид в доклада 

на точка в КАК посочи, че критерии би трябвало да бъде самото 

класиране. Това е Ваше мнение. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Лично мое мнение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако няма други предложения ще 

подложа на гласуване предложеното от г-жа Марчева. Няма други 

предложения. Добре. Отново казвам, ето го диспозитива – 

допълването на диспозитива по т. 2 и по т. 3 – точка 2 отново казвам 

Рената Георгиева Мишонова – Хальова, по точка 3 – Валентина 

Тотева Бошнякова – Събинска. Нали така, г-жо Марчева? 

Режим на гласуване. 

11 гласа "за". Благодаря ви. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

13. ОТНОСНО: Предложение от Конкурсната комисия по 

чл. 10 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа 

по граждански и търговски дела в Република България /НСМГТДРБ/ 

във връзка с Процедура за избор на членове и национални лица за 

контакт на НСМГТДРБ, открита с решение Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 28/25.09.2018 г., т. 36 
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СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

13.1. ИЗБИРА, на основание чл. 15 от Правилата за 

дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела в Република България, за членове на НСМГТД, 

както следва: 

 

 Рената Георгиева Мишонова - Хальова - съдия в 

Окръжен съд –Враца; 

 Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен 

съд; 

 Валерия Иванова Братоева - Дамгова - съдия в 

Софийски градски съд; 

 Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в 

Окръжен съд – Смолян; 

 Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен 

съд – Благоевград; 

 Мария Иванова Райкинска - съдия в Софийски 

градски съд; 

 Борис Константинов Динев - съдия в Софийски 

районен съд; 

 Диян Димитров Атанасов - съдия в Районен съд – 

Габрово; 

 Весела Иванова Гълъбова - Илиева - съдия в 

Районен съд – Варна. 
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13.2. Съгласно чл. 4 и чл. 17 от Правилата за дейността 

на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 

Република България, ИЗБИРА за национално лице за контакт на 

Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 

Република България – граждански дела: Рената Георгиева 

Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд –Враца; 

 

13.3. Съгласно чл. 4 и чл. 17 от Правилата за дейността 

на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 

Република България, ИЗБИРА за национално лице за контакт на 

Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 

Република България – търговски дела: Валентина Тотева 

Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд – Смолян; 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме със следващата точка – 

14. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Предложение на КАК за 

прекратяване на откритата процедура по атестиране, извънредно 

атестиране на колегата Цветомира Кордоловска Дачева, във връзка 

с подадена от нея молба. Това е молба, с която тя моли да бъде 

прекратена тази процедура, предвид оттеглянето й от конкурс, който 

е обявен във връзка с повишаване в длъжност "съдия в АС". 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Колеги, изказвания? Режим на 

гласуване по тази точка. 

Резултат: 8 гласа "за", 0 "против". Има взето решение. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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14. ОТНОСНО: Заявление от Цветомира Петкова 

Кордоловска - Дачева - съдия в Софийски градски съд, за 

прекратяване на откритата с решение на КАК-СК по Протокол № 

23/09.07.2018 г., т. 3.3, процедура за извънредно атестиране  

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕКРАТЯВА откритата с решение на Комисия по 

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по 

Протокол № 23/09.07.2018 г., т. 3.3 процедура за извънредно 

атестиране на Цветомира Петкова Кордоловска - Дачева - съдия в 

Софийски градски съд.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако ми дадете възможност да докладвам 

заедно всичките точки, които са свързани с предложение на КАК за 

атестиране. 

Колеги, точка 15 е проект на решение за предварително 

атестиране на колегата Виолета Низамова – съдия в Районен съд 

Пловдив, предлага се "много добра" оценка с точково изражение 99 

точки. 

Точка 16 е проект за решение за придобиване статут на 

несменяемост на Галя Алексиева – съдия в Районен съд Варна, 

предлага се "много добра" оценка – 97 точки. 

Проект за решение е точка 17 за периодично атестиране 

на съдията Светла Димитрова Ковачева – съдия в Окръжен съд 

Плевен, предлага се "много добра" оценка – 99 точки. 
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Точка 18 е проект на решение за периодично атестиране 

на Мирослав Марков – съдия в Районен съд Шумен, предлага се 

"много добра" оценка – 96 точки. 

Точка 19 е проект на решение за периодично атестиране 

на колегата Илиана Станкова – съдия в Софийски районен съд, 

предлага се "много добра" оценка – 98 точки. 

Точка 20 е проект на решение за периодично атестиране 

на Йовка Пудова – заместник на административния ръководител на 

Районен съд Казанлък, предлага се "много добра" оценка – 99 точки. 

Проект за решение за периодично атестиране на Соня 

Каменова, тя е съдия в Окръжен съд Стара Загора, предлага се 

"много добра" оценка – 99 точки. 

Точка 22 е проект на решение за периодично атестиране 

на Мариана Храстакиева Панова – съдия в Окръжен съд Стара 

Загора, предлага се "много добра" оценка с цифрово изражение 98 

точки. 

Точка 23 е проект на решение за периодично атестиране 

на съдията Володя Янков, той е съдия в Окръжен съд Смолян, 

понастоящем е и.ф. административен ръководител на Районен съд 

Мадан, предлага се "добра" оценка с цифрово изражение 75 точки. 

Точка 24 е проект на решение за периодично атестиране 

на колегата Светла Пенева – съдия в Окръжен съд Варна, предлага 

се "много добра" оценка – 99 точки цифрово изражение. 

Точка 25 е проект на решение за периодично атестиране 

на Мариана Шотева – административен ръководител на 

Административен съд Пазарджик, предлага се "много добра" оценка 

с цифрово изражение 95 точки. 
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Точка 26 е проект на решение за извънредно атестиране 

на колегата Кремена Лазарова – съдия в Окръжен съд Бургас, 

предлага се "много добра" оценка с цифрово изражение 99 точки. 

Точка 27 е проект на решение за извънредно атестиране 

на колегата Недялка Пенева – съдия в Окръжен съд Бургас, предлага 

се "много добра" оценка с максимален брой от 100 точки.  

Ако ми позволите да докладвам и точка 34. Тя е статут за 

несменяемост на колегата Деница Цветкова – съдия в Софийски 

районен съд, предлага се "много добра" оценка с цифрово изражение 

95 точки. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Колеги, ако има изказвания по всички 

тези точки? Ако няма, режим на гласуване. 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: По последната точка, колеги, 

не са 95, както ги докладвах, а 98 точки. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване. 

12 гласа "за". Благодаря ви. 

 

/След проведеното явно гласуване анблок от т. 15 до т. 

27, плюс т. 34/ 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, 

предварително атестиране на Виолета Веселинова Низамова - 

съдия в Районен съд - Пловдив.  

15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виолета 

Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив.  
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16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Галя Димитрова Алексиева - 

съдия в Районен съд - Варна.   

16.2. Галя Димитрова Алексиева - съдия в Районен съд - 

Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание 

чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 

 
 
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Светла Йорданова Димитрова - Ковачева 

- съдия в Окръжен съд - Плевен.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светла Йорданова 

Димитрова - Ковачева - съдия в Окръжен съд - Плевен.  

 

18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Мирослав Цветанов Марков - съдия в 

Районен съд - Шумен.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Цветанов 

Марков - съдия в Районен съд - Шумен.  

 

19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Илиана Валентинова Станкова - съдия в 

Софийски районен съд.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илиана Валентинова 

Станкова - съдия в Софийски районен съд.  
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20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Йовка Бойчева Пудова - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Районен съд - Казанлък.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йовка Бойчева Пудова 

- заместник на административния ръководител - заместник-

председател на Районен съд - Казанлък.  

 

21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Соня Христова Каменова - съдия в  

Окръжен съд - Стара Загора.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Соня Христова 

Каменова - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора.  

 

22.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Мариана Димова Христакева - Панова - 

съдия в Окръжен съд - Стара Загора.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Димова 

Христакева - Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора.  

 

 

23.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Володя Янков Янков - съдия в Окръжен 

съд – Смолян и и. ф. административен ръководител-председател на 

Районен съд - Мадан.  
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23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна 

оценка от атестирането „ДОБРА" на Володя Янков Янков - съдия в 

Окръжен съд – Смолян и и. ф. административен ръководител-

председател на Районен съд - Мадан.  

 

24.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Светла Величкова Пенева - съдия в 

Окръжен съд - Варна.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светла Величкова 

Пенева - съдия в Окръжен съд - Варна.  

 

25.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, 

периодично атестиране на Мариана Димитрова Шотева - 

административен ръководител - председател на Административен 

съд - Пазарджик.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Димитрова 

Шотева - административен ръководител - председател на 

Административен съд - Пазарджик.  

 

26.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във 

връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на 

Кремена Илиева Лазарова -  съдия в Окръжен съд - Бургас.   

26.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кремена 

Илиева Лазарова - съдия в Окръжен съд - Бургас.  
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27.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във 

връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на 

Недялка Пенева Пенева - съдия в Окръжен съд - Бургас.   

27.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Недялка 

Пенева Пенева - съдия в Окръжен съд - Бургас.  

 

34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във 

връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 

г.), комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на  Деница Иванова 

Цветкова - съдия в Софийски районен съд.   

34.2. Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийски 

районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на 

основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Точка 28 и следващите. 

Заповядайте! 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Благодаря Ви. Ако ми 

позволите да ги докладвам трите, те са все във връзка с 

предложения за повишаване в ранг. 

Точка 28 е предложение за повишаване на колегата Иван 

Мичев – съдия в Районен съд Монтана, на място в по-горен ранг, а 

именно "съдия в ОС". 

Точка 29 е проект за решение за повишаване на колегата 

Владимир Руменов – съдия в Районен съд Пловдив, понастоящем с 

ранг "съдия в АС", на място в по-горен ранг, а именно "съдия във 

ВКС и ВАС". 
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И точка 30 е проект за решение за повишаване на 

Вероника Станкова – съдия в Районен съд Видин, понастоящем с 

ранг "съдия в АС", на място в по-горен ранг, а именно "съдия във 

ВКС и ВАС". 

КАК смята, че по отношение на всеки един от тези колеги 

са налице законовите предпоставки да бъдат повишени в по-горен 

ранг, свързани с прослужено на съответната или приравнена 

длъжност не по-малко от три години, съответно комплексна оценка 

от последното атестиране "много добра", юридически стаж за 

съответния ранг, както и по отношение на тях липсват 

дисциплинарни наказания или влезли в сила заповеди по чл. 327 от 

ЗСВ, както и становището на съответните Етични комисии е 

положително. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Изказвания няма. Режим на гласуване. 

Гласуваме точки 28, 29 и 30. 

12 гласа "за". Имаме решение по тези три точки. 

 

/След проведеното явно гласуване анблок от т. 28 до т. 

30/ 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Диянов Мичев - съдия в Районен съд - Монтана, на място в по-горен 

ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.  
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29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Владимир 

Руменов Руменов - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

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

Веселинова Станкова - съдия в Районен съд - Видин, с ранг „съдия 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението.  

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, почивка пет минути! 

 

/След почивката/ 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме с точка 31. 

Г-жо Марчева, заповядайте! 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Благодаря.  

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Има една молба. 

ЛОЗАН ПАНОВ: И.ф. главен секретар ми каза, че трябва 

да си обновим материалите, защото има една молба към тази точка, 

точка 31. Молба от Свилена Давчева. Благодаря ви.  

Г-жо Марчева, заповядайте! 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Благодаря Ви. Предлагам на 

вашето внимание едно решение на комисия "Съдебна карта и 

натовареност" във връзка с провеждане на процедура за 

преместване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, за районните 

съдилища. Това е част от тези мерки, които комисията е предприела 
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във връзка с решаване на неравномерната натовареност между 

районните съдилища в страната. Знаете, че ние с едно решение от 

6 март 2019 г., имам предвид колегите от комисията, приехме по 

предложение на колегата Шекерджиев няколко действия, които в 

хронологичен план включват първо едно предварително проучване 

сред магистратите от районните съдилища за възможност за 

евентуално осъществяване на процедура по чл. 194, на следващо 

място оптимизиране на щатната численост и на следващо място 

предложение до КАК за предприемане на действия за обявяване на 

конкурси за преместване, съответно конкурси за първоначално 

назначаване на незаетите свободни щатни длъжности "съдия" в 

районните съдилища. При вземането на това конкретно решение, 

което днес е на вашето внимание ние сме съобразили много 

фактори и много факти, един от този факт е преминалия вече 

конкурс за преместване, съответно съобразили сме там, където 

чрез този конкурс за преместване не са успели да се попълнят 

незаетите щатни длъжности. Направено е такова предварително 

проучване, направени са всички възможни действия, за да могат 

всички магистрати от районните съдилища да достигне до тях това 

решение на Комисия "Натовареност", даден е достатъчно голям 

срок – до 15 март, решението е от 27 февруари. Заявиха желание за 

преместване общо 62 магистрати. Тук искам да отворя една скоба, и 

само да ви припомня, колеги, че чл. 194, ал. 1 не изисква дори 

формално съгласие на преместваните магистрати, защото чл. 194 е 

един механизъм за справяне с неравномерната натовареност, а не 

е въпрос на кариерно израстване, още повече, че тук става въпрос 

за преместване от един равен по степен в друг равен по степен 

орган на съдебна власт.  
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Направихме проучване на заявленията, анализ за 

данните за натовареността на органите, от които, и за които има 

заявени желания, на видовете дела по специализация, там където 

няма специализация в съдилищата сме отчели, т.е. не само 

структурата на делата по видове, с оглед отчитане на тяхната 

сложност, това го казвам във връзка с това, че има, как да кажа, 

възражения, че комисия "Натовареност" гледа само статистика, не е 

така, ние внимателно обсъждаме вида и сложността на делата като 

структура, съобразили сме начина, по който ще се промени 

натовареността на органите след преместването на тези щатни 

длъжности, както ви казах, и конкретния, и текущия конкурс за 

преместване. И в тази връзка, има приложен протокол с мотиви, 

които са подробно изложени, в тях и дадена и самата статистика, 

ако считате, че трябва да чета за всяко предложение статистиката 

ми кажете, ако не, да преминем просто към конкретните 

предложения, защото дебат несъмнено ще има, а аз знам 

възраженията на колегите, които са членове и на комисия 

"Натовареност" и на Комисия за атестиране и конкурси, а тук бързам 

да кажа, че Комисията за атестиране и конкурси е дала 

положително становище и то с доста голям мнозинство, което мен 

лично много ме радва, защото колегите в КАК, които участваха 

вчера в почти пълния си състав дискутираха повече от 2-3 часа това 

предложение на комисия "Натовареност". И затова предлагаме 

следното, ще ги изчета диспозитивите, за да може да се впишат в 

протокола: /чете/ Открива процедура за преназначаване на двама 

съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, в Районен съд Благоевград, 

от Районните съдилища Петрич и Сандански, съответно по една 

щатна длъжност. 
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Открива процедура за преназначаване на двама съдии 

по реда на 194 в Районен съд Перник от Районните съдилища 

Бургас и Кюстендил. 

Открива процедура за преназначаване на един съдия по 

чл. 194 от Районен съд Бургас в Районен съд Сливен. 

Открива процедура за преназначаване на двама съдии 

по реда на чл. 194 от Районен съд Добрич в Районен съд Варна. 

Отрива процедура за преназначаване на двама съдии по 

реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Районен съд Ихтиман от Районен 

съд Стара Загора и от Районен съд Бяла Слатина. 

Открива процедура за преназначаване на двама съдии 

по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Районен съд Бургас от Районен 

съд Айтос и от Районен съд Варна, съответно по една щатна 

длъжност. 

Открива процедура за преназначаване на един съдия по 

реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, от Районен съд Свиленград в Районен 

съд Пловдив. 

Открива процедура за преназначаване на 7 съдии, по 

реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, в Софийския районен съд – 

гражданско отделение от следните районни съдилища и със 

следните длъжности, както следва: от Районен съд Сливен 2 щатни 

длъжности "съдия" от Районен съд Благоевград – 2 щатни 

длъжности "съдия", от Районен щат Дупница – 1 щатна длъжност 

"съдия", от Районен щат Пловдив – 1 щатна длъжност "съдия"  и от 

Районен съд Варна – 1 щатна длъжност "съдия". 

Още нещо по отношение на процедурата, която се 

предлага защо по този начин – чл. 194 не го изисква, на практика 

ние вече имаме едно такова решение, което прокарахме по този 

начин, т.е. чрез първо откриване на процедура и след това вече 
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провеждане на самата процедура по чл. 194, аз лично бях на 

мнение, че няма пречка едновременно, с едно решение да бъдат 

взети, т.е. да се открие процедура и да се проведе самата 

процедура, на така или иначе комисията беше в мнозинството си на 

друго становище, затова по този начин даваме възможност първо 

да се укаже на административните ръководители на всички 

изброени съдилища да уведомят срещу полагане на подпис от 

съответния съдия съдиите от органа на съответния орган на 

съдебна власт, и за възможността в 7-дневен срок  от получаването, 

да подадат заявление с мотиви за участие в откритата процедура за 

преназначаване.  

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Колега Керелска. 

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Аз искам да ви обърна внимание все 

пак на тази молба, която излезе на нашите монитори, след 

обновяването. Тя е от Свилена Стоянова Давчева и не е вярно, че 

Комисия по натовареността или КАК се е занимавала с нея, защото 

виждам, че тя е дошла на - на тази дата - 21.05.2019 г. в 10:07 часа, 

а отдолу пише „Спешно заседание на колегията, насрочено за 

21052019 г. от 09.30 ч." Значи имаме молба от магистрат, аз считам, 

че сме длъжни да я разгледаме. (Д.Марчева: Може ли да 

продължим с….) (Г.Чолаков: Нека да свърши колегата Керелска.) 

(Д.Марчева: …не че има смисъл. Аз ще ви кажа как….) Как да няма 

смисъл? Чакайте, много моля, нека да довърша! Сега в крайна 

сметка обръщам внимание на нещо, което е съществено. Колегата 

моли да отложим разглеждането на точката за преместване, 

касаеща Районен съд-Сливен „или в настоящето заседание да 

удовлетворите молбата ми за преместване в Районен съд-Сливен, в 

Районен съд-Пловдив като майка на малко дете." Значи тя е една от 

кандидатките за преместване, чиято молба не е била взета предвид 
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при определяне на бройката, защото засега персонално, поне 

официално нещата не са определени, нали? 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Първо, колегата Давчева, 

доколкото си спомням е сред кандидатите, които е подала 

заявление и не доколкото си спомням, а съм сигурна. Така. От друга 

гледна точка ние в момента не разсъждаваме за това кои хора да 

бъдат преместени. Ние в момента откриваме процедура. Ние сме 

преценили по отношение за колко щатни длъжности, но не и за кои 

хора да бъдат преназначавани. В този смисъл тази молба не е 

релевантна към днешното решение. (прекъсната) Защото ще ви 

кажа, да. Това е един добър въпрос. Не, не сме го персонализирали. 

Сега ще ви обясня, това е един много добър въпрос, за който 

благодаря, защото аз не споменах мотивите в тази част. 

Както казах, чл. 194, ал. 1 ЗСВ не изисква съгласие на 

преместените магистрати. Ние точно защото не считаме, че следва 

да се местят съдии по този начин, т.е. само с органите на 

необходимостта на съответния орган на съдебна власт, ние 

съобразяваме и желанието на тези хора, т.е. съгласието им те да 

бъдат премествани. Защото съгласете се, че ако предложим едно 

такова решение, в което въобще не сме се съобразили кого точно 

трябва да преместим, колегите не са пешки на шахматна дъска, 

които да местим, въпреки че законодателят ни е дал тази 

възможност. (О.Керелска: Няма такова нещо.) Не, говорим за 

преназначаване, т.е. за преместване на самата бройка със самия 

човек от един орган на съдебна власт в друг орган на съдебна власт 

и поради тази причина ние предварително правим точно това 

проучване, за да установим къде е възможно на практика да 

съобразим нуждите на системата със съгласието на преместените 
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магистрати. Аз не мисля, че е нещо (прекъсната) (Кр.Шекерджиев: 

Изслушвайте се!) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Шекерджиев, заповядайте!  

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Благодаря Ви! Колеги, аз 

само искам да допълня нещо. Комисиите, които разглеждаха този 

въпрос, а и аз ще се съглася с тяхното решение, ще ви обясня аз 

как разсъждавам. 

Ние сме изправени пред един проблем, имаме едни пет 

много натоварени съдилища. Много пъти е ставало дума за тях, 

това са Нова Загора, София, Перник, Ихтиман (не е в петицата, но 

примерно е осми). Ние като съвет трябва да свършим една работа 

по такъв начин, че както преди два часа каза правилно колегата 

Кояджиков, трябва да решим проблема на тези пет много 

натоварени съдилища. Възможностите да се реши този проблем са 

две - или да се проведе конкурс, респективно в част от тях да бъдат 

открити нови места, защото няма как да проведете конкурс на 

места, които не съществуват, предложение, с което сме се 

занимавали в комисията (надявам се да го разглеждаме следващия 

път) по отношение на тези съдилища, за които няма кандидати 

(такъв съд е Нова Загора) или да проведем процедура по чл. 194 

ЗСВ пак по отношение на тези съдилища, когато има кандидати. 

Дали има кандидат за един съд или за друг, ние не можем да 

гадаем. Затова според мен правилно Комисията по натовареност 

направи преглед, направи една моментна снимка на желанието на 

колегите - районни съдии, които искат да се преместят. Тази 

моментна снимка не значи, че техните молби ще бъдат 

удовлетворени, но значи, че ще може да се предприемат действия, 

които са възможни, защото и аз много искам да не ми се обидят 

колегите от Мадан, нали, да има човек от Мадан, който иска да 
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отиде в Перник, но няма такъв. Ето защо ние се опитваме да 

намерим хора, които искат да отидат в тези съдилища, които са най-

натоварените - пет. И какво правим? Просто нещо - ние спазваме 

следния принцип - не ни интересуват хората, интересува ни от къде 

идват и каква е натовареността, и не взимаме хора от съд, който 

няма да го понесе. 

Ето защо това, което ние предлагаме е следното - когато 

има кандидат за Перник, то това в сигурност е възможност да бъде 

решен проблема на Перник, само че кандидатът от Перник е от 

Бургас (няма друг, съжалявам) има един от Бургас и един от Стара 

Загора. Ако вземете човека от Бургас, то тогава вие ще решите 

проблема на Перник, но ще създадете проблема на Бургас. Ето 

защо ние знаем обаче, благодарение на това предварително 

проучване, че има друг от Варна, който е по-малко натоварен от 

Бургас, който по някаква причина иска да отиде в Бургас, което не 

виждам да има проблем. Ако обаче вземем човека от Варна, то 

тогава е възможно да възникне проблем във Варна, само че има 

друг от Добрич (тук съм конкретен), който иска по някаква причина 

да отиде във Варна. На практика ние правим една верига, която 

решава проблема на Перник, като съдът, който губи бройка е съдът 

в Добрич. Повярвайте ми! Съдът в Добрич може да си го позволи. 

Ако имаше чистата възможност да има човек от Добрич, който иска 

да отиде в Перник, щеше да е великолепно, само че няма! Нали 

разбирате? И заради това и не предлагаме по този начин, и когато 

гледате нашето предложение, имайте предвид, погледнете кои са 

съдилищата, които ще бъдат подкрепени и кои са съдилищата, 

които ще претърпят загуба на щатове. И според мен не би следвало 

да бъдем подкрепени само там, където ние не сме прави, че 



 100 

съдилищата, от които реално взимаме щатове имат необходимост 

от тях за сметка на съдилищата, на които даваме щатове.  

От тази гледна точка аз ще се върна на закона. Законът 

има две възможности да се реши този проблем - конкурс и чл. 194 

ЗСВ. Конкурсът, обявен от тази колегия не е приключил, а е обявен 

миналия януари. Ние или искаме да свършим работа (нещо, за 

което между другото аз съм избран), или няма да свършим работа! 

Можем да го върнем на която искате комисия, можем да кажем 

каквато искаме практика, можем да се позовем на 150 неща и 

сигурно всичките ще бъдат верни, резултатът, обаче ще бъде такъв, 

какъвто за съжаление всеки път на тази маса се случва. На Нова 

Загора не можахме да дадем бройка, защото го отложихме по 

някаква причина. Не можем да дадем хора на Перник, не можем да 

решим проблема на Ихтиман, не можем да решим проблема на 

Софийския районен съд.  

Ето защо, аз ви призовавам към конструктивизъм - дайте 

да свършим работа! Ако казвате, че това не е пътят (с целия 

респект към вас), моля ви кажете как да стане? Кой е пътят според 

вас? Благодаря ви! Няма да взимам повече думата! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви! Г-н Кояджиков, 

заповядайте! 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Само искам да допълня 

прежедговорившите колеги. Уважаеми колеги, при това проучване 

беше съобразено кои органи, както каза Шекерджиев, имат нужда от 

тази подкрепа и заради това много заявления не бяха уважени и не 

са на вашето внимание сега. Официално ви казвам - такива молби и 

заявления за преместване са от Силистра в Русе, от Бяла в Русе, от 

Силистра в Разград и много други. Шестдесет и две заявления. Те 

минаха на обсъждане и комисията остави без уважение, затова не 
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предлагаме всичко да мине пред колегията тук като решение по чл. 

194. Повярвайте ми, всичко е достатъчно добре огледано и 

премислено! Та, както каза Шекерджиев, това е начинът. Ние не 

открихме при обсъждането в две комисии друг начин, за да се случи 

това нещо, защото ние трябва да решим проблем на тези органи, 

които са много натоварени и които са част от така наречената 

система, за която се грижим уж. Благодаря ви!  

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колко става числеността на 

съдиите в Софийския районен съд с предложението по точка 8 от 

настоящото решение за допълнителни 7 бройки? 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Може ли да кажа. Двеста и трима. 

Сега, това, което аз обаче искам да отбележа, защото очевидно 

въпросът е насочен именно,  за да кажа, че не би трябвало да 

даваме, да провеждаме процедура по чл. 194 в Софийския районен 

съд, аз не съм съгласна ще ви кажа защо. Защото ние не гледаме 

броя съдии, ние гледаме броя дела и гледаме това, защото нямаме 

спор, че Софийският районен съд е действително много натоварен. 

Първо, защото при тях са с изключително тежки и сложни дела, и 

това дали е мегаструктура или не - е въпрос на вътрешна 

организация. Комисията за натовареност изиска от колегата 

Ангелов едно становище за това какви вътрешни организационни 

мерки е предприел по отношение на справянето с вътрешния 

кадрови ресурс. Мисля, че го има това писмо тук приложено към 

материалите. Да, има го - може да го видите от 08.04.2019 г. В него 

може да видите, че ръководството на Софийския районен съд прави 

всичко възможно за справяне с вътрешни средства, с наличния 

кадрови ресурс да се справи с висящността на делата, с 

натовареността. Не считам, че тези съображения дали е 

мегаструктура. Ами да, половин България вече е в София, а по 
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неофициални данни над 3 милиона е вече населението в София. 

Това увеличава несъмнено броят на делата. Няма как да 

компенсираме по друг начин. 

Само да кажа нещо, да ви обърна внимание, колеги. Тук 

говорим за районни съдилища. Как се попълват кадрово районните 

съдилища, от които знаете, че всички на практика взимат кадри, 

окръжните съдилища, оттам апелативните. Реално попълването със 

съдии в районните съдилища е трудно, защото там или чрез 

младшите съдии, които трябва да бъдат назначени за районни 

съдии, иначе с конкурси за преместване или съответно конкурси за 

преназначаване информация назначаване, които вървят обаче 

бавно. В този смисъл чл. 194 е един механизъм за едно по-

равномерно кадрово преразпределение и колегата Шекерджиев (аз 

му благодаря), той обясни изключително добре принципа, който 

комисията е взела в случая, защото аз чух въпроси от колегата 

Чолаков по отношение на това защо взимаме от един и толкова е 

сложно като механизъм. Да, наистина това е добър въпрос. Защото 

при коректния прочит на това предложение, че комисията е 

съобразила не само принципа за преместване от ниско натоварени 

към високо натоварени, но от ниско натоварени към средно 

натоварени и от средно натоварени към високо натоварени. 

Разбирате ли? Тоест в случая ние сме се опитали максимално да 

оптимизираме на практика съдебната карта и ако това не е 

оптимизация на съдебна карта, аз не знам! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Чолаков. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Аз искам да ми бъде обяснено едно 

от колегите, които да работим това. взимаме от Бургас, за да дадем 

на Сливен. Ако взимаме от Сливен 2 бройки, да отидат в София. Аз 

искам да ми обяснят Сливен колко, по-тежко натоварен съд ли е от 
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Бургас? (Др.Кояджиков: Да.) Да, а отделно, доколкото виждам, тъй 

като една колежка отдавна иска да отиде в Сливен, затова ли го 

правим, питам? (Гласове: Не.) Защото тя е наказателен съдия. 

Сливен са казали, че не искат наказателни съдии, но ние им 

пращаме наказателен съдия. Явно ще им пратим. (Др.Кояджиков: 

Но, колеги, няма…) (О.Керелска: Точно така, а се взимат двама 

граждански съдии.) Да, и отиват в… (О. Керелска без включен 

микрофон: Това по повод твърдението на колегата Шекерджиев, че 

в крайна сметка интересите на всички съдилища, които участват в 

това смесване са запазени. Не, на Сливен не са!) Не виждам логика 

поне за Сливен, в тази част.  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жа Пашкунова. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Аз по повод въпроса, който 

зададе г-н Чолаков. Четейки разпоредбата на чл. 194, там изрично е 

записано - в случаите на намаляване на щатната численост на броя 

на заетите длъжности такива се намаляват и се разкриват в друг 

равен по степен орган на съдебната власт. Тоест идеята е това да 

бъде обвързано с натовареността. Или ако трябва да бъдем 

максимално ясни, когато един съд е по-малко натоварен, ние можем 

като колегия да намалим щатната численост в този съд и съответно 

да разкрием нов щат или нова длъжност в друг равен по степен съд. 

В този, който е по-натоварен разбира се, винаги се обвързва с 

натовареността.  

Това обаче, което виждам в предложението, по никакъв 

начин не кореспондира на съдържанието на буквата и на духа на 

закона. Ето например, в точка 3 - откриваме процедура за 

преназначаване на един съдия по реда на чл. 194 ЗСВ от Районен 

съд-Бургас в Районен съд-Сливен. Вижте след това какво става с 

точка 6. Същата тази процедура провеждаме в Районен съд-Бургас, 
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като преназначаваме от Районен съд-Айтос и Варна. Същото между 

другото е в точка 4. Откриваме процедура за преназначаване на 

двама съдии от Добрич във Варна. Точка 7 - от Районен съд-

Свиленград в Районен съд-Пловдив. И вижте точка 8 - от Пловдив, 

от Сливен и от Варна преназначаваме в Софийски районен съд.  

Аз не мисля, че това е логиката на закона, т.е. ние не 

отчитаме натовареността на един съд, който е по-малко натоварен, 

за да намалим щатната численост и да разкрием в друг по-

натоварен, а ние местим бройки от един съд в друг, а в този другия 

пък - в трети по ред, което не е логиката на чл. 194, което между 

другото трябва да се прилага по изключение и не следва да 

подменя конкурсното начало, което е нормалната форма на 

кариерно развитие. Така че в този му вид аз не мога да подкрепя 

или поне в цитираните части това предложение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жа Дишева. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Аз трябва да променя малко реда 

на това, което исках да кажа, но ще продължа говоренето на г-жа 

Пашкунова. Не са само тези противоречията, за които тя говори или 

взимането на бройка и връщането на бройка в един и същи съд 

последователно. Ако започнем от точка 1 - открива се бройка в 

Районен съд-Благоевград. Тя корелира, но условно и с обратен 

знак, с точка 8, защото там от Районен съд-Благоевград се мести 

бройка в Софийски районен съд, т.е. тезата, че ние се грижим за 

съдилищата или решаваме проблемите на съдилищата не е вярна. 

Спирам се само на тази първа точка за Благоевград, просто е първа 

по ред, защото ако твърдим, че решаваме проблем с 

натовареността на този съд, това не е вярно, защото едновременно 

разкриваме и откриваме бройка.  



 105 

Продължавам нататък. Точка 2 е с Районен съд-Перник. 

Тя корелира по този условен начин с точка 1 (само че това е моя 

грешка, защото там е Петрич, ще продължа със Сливен, няма да ви 

занимавам отново) обаче Варна - точка 4. Във Варна се мести 

бройка, мести се човек е правилният израз от Добрич. За сметка на 

това по точка 6 и по точка 8 от Варна се мести съдия в Бургас. По 

точка 8 се мести съдия от Варна в Софийски районен съд. Мога да 

продължа по този начин по всяка от точките, аз направих опит да 

чертая сложни схеми в различни цветове и наистина са много 

сложни, за да могат да означат движението на хората, и всъщност 

това е според мен най-порочното в предложението за приложение 

на чл. 194, че не се прави предложение за решаване на проблеми 

на съдилищата, както се твърди и както се прави опит да се 

мотивира решението, а всъщност се удовлетворяват желания на 

конкретни съдии. Защо твърдя това? Няколко пъти се говори за така 

нареченото „предварително проучване", то действително беше 

предварително проучване, беше обявено като такова, включително 

когато се подложи на гласуване, такова е обявено и на сайта на 

Висшия съдебен съвет. Считам, че като такова е схванато и от 

съдиите. В същото време ние твърдим, че сме удовлетворили или 

не сме удовлетворили желанията на съдиите, които са подали 

молби или заявления в рамките на това предварително проучване. 

И ако проследите внимателно подадените молби, по брой вид и 

движението на хора от един съд в друг, ще видите, че се 

удовлетворяват желания на конкретни съдии. Заради това твърдя, 

че предложеното решение е категорично intuitu personae, то не 

съответства на точния смисъл, на духа и на целта на закона. Няма 

да повтарям това, което г-жа Пашкунова каза, защото го споделям 

напълно. Ако искаме да удовлетворяваме интересите, т.е. да 
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решаваме интересите на съдилищата, те трябва да бъдат 

обосновани единствено от натовареността, да намерим мярка, до 

която или след която да съкращаваме щатове в съдилища и 

съответно да ги разкриваме в други съдилища, а движението на 

хора между съдилища изобщо не попада в рамките на чл. 194, ал. 1 

ЗСВ. Отделно от това стои въпросът, че по този начин категорично 

се заобикаля изискването за уседналост. Вярно, че приложението 

на процедурата по чл. 194, ал. 1 ЗСВ не е изрично предвидено да се 

спазва изискването за уседналост, ние обаче трябва да държим 

сметка за това и не трябва да допускаме подобно заобикаляне на 

закона. 

Също така чл. 194, ал. 1 ЗСВ не позволява 

последователно движение на съдии от един съд в друг с аргумента, 

че те винаги се местели от по-ниско натоварен към малко по-високо 

натоварен съд и след това от този по-високо натоварен съд пък друг 

се премества в още по-високо натоварен съд. Идеята на текста 

изобщо не е такава. Не напразно чл. 194, ал. 1 ЗСВ говори изобщо 

за закриване на съдилища, т.е. за отпадане на нуждата от кадрова 

обезпеченост и като по-малка степен на тази отпаднала нужда е 

съкращаването на щатове.  

Заради това аз няма да подкрепя нито едно от тези 

предложения и предлагам изобщо да отхвърлим разкриването на 

такава процедура по начина, по който ни се предлага. Иначе ако 

стигнем до обсъждане съд по съд, има съдилища, които 

действително са с установена нужда, но трябва да се обсъжда 

конкретната натовареност на всеки съд, тепърва да обявим 

процедура и в рамките на обявената официално процедура да 

събираме заявления и след това, ако в рамките на тази процедура 

постъпят повече заявления от обявените места за закриване, 
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съответно откриване, да процедираме по начина, по който това е 

разрешено с правилата, които са приети от ВСС. Ще ви дам 

примера за Сливен, защото там се установява от данните, които се 

извличат от  присъединените материали, че за две места (както ние 

ще ги обявим) са подадени 3 молби, т.е. ние така или иначе в 

някаква предварителна процедура или още на ниво обсъждане къде 

да открием и къде да прехвърлим бройки сме отхвърлили едното от 

заявленията (това, за което г-жа Керелска говори, че имаме молба, 

с която сега сме сезирани). Отделно от това например, ще заявя, че 

по точка 5 - прехвърлянето на двама души в Районен съд-Ихтиман 

изобщо не съответства на натовареността на този съд (защото 

доколкото си спомням от данните, те не виждам в момента да са 

присъединени, може би аз не съм ги видяла), но с разкриването на 2 

нови щата в Районен съд-Ихтиман натовареността им там става  на 

30 при средна за страната 40. Тоест с прехвърлянето на двама 

души там натовареността на съда пада драстично - нещо, за което 

процедурата по чл. 194 ЗСВ несъмнено не е предназначена. 

Считам, че с процедурата по начина, по който ни се 

предлага се цели заобикаляне на закона и аз не мога да подкрепя 

подобно предложение и когато твърдим, че удовлетворяваме 

интересите на съдилищата, нека да държим сметка за интересите 

на съдиите, които остават в съдилищата, от които ние местим хора, 

нека да държим сметка за интересите на съдиите, които не са 

разбрали, че така наречената предварителна процедура всъщност е 

окончателна процедура и за интересите на правосъдието в чист 

смисъл. (Д. Марчева без включен микрофон, не се чува) Ще го 

кажете ли на микрофон, г-жа Марчева? Ще кажете ли на микрофон 

какво току-що казахте, че казвам аз? (Д. Марчева: Това е 

окончателна…) Ще го кажете ли моля? Моля кажете! Моля кажете 
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квалификацията си! Не използвах нито една лична нападка, при 

това боравех само с правни аргументи!  

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Кояджиков. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Или се извинете или го повторете 

на глас, но да се запише в  протокола! 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Г-жо Дишева, аз ще се извиня 

от името на Марчева щом това ще доведе до връщане на добрия 

тон! Колеги, много ви моля, дайте да спрем емоционалните 

изказвания, искам за хората, които не са разбрали, защото 

очевидно има някакво недоразумение. Вижте, никаква сложна схема 

няма тук. Тук с това предложение се увеличават 2 щатни бройки в 

Районен съд-Перник, 2 щатни бройки в Районен съд-Ихтиман и 7 

щатни бройки в Софийския районен съд. Точка. Нищо повече не се 

случва като резултат, колеги. И това се прави защото  Ихтиман, 

Перник и Софийски районен съд по статистиката, с която ние 

разполагаме са едни от най-натоварените, три от петте най-

натоварени органа. Другите много натоварени органи - Нова Загора 

няма нито един мераклия да се премести по чл. 194 ЗСВ и 

продължавам, за да довърша това, което не сте разбрали. Вижте 

сега (продължавам нататък), съкращават се места в органи на 

съдебната власт, които могат да си ги позволят, казвам веднага - 2 

места в Добрич, 1 място в Кюстендил, 1 място в Дупница, 1 място в 

Свиленград, 1 място в Сливен, 1 място в Айтос, 1 място в Бяла 

Слатина и 1 място в Стара Загора - пак точно 9 брой. Но понеже 

идеалният вариант отсъства от тези органи като Стара Загора, не - 

идеалният вариант в Стара Загора и Бяла Слатина е наличен, 

защото от Стара Загора и Бяла Слатина хората казват „Ние искаме 

да отидем в Ихтиман" и всичко е точно. Само че в Перник не щат 

отидат от друго място, а искат от Бургас, и това ви каза Шекерджиев 
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преди малко. Идеалният вариант е да отиде, а другият вариант 

(който ви предлагаме) Свиленград - също слабо натоварен орган. 

Само че никой не ще от Свиленград да отиде в Софийския районен 

съд, а искат в Пловдив и за да не направим проблема в Пловдив, 

като вземем тази бройка от Пловдив, ние попълваме с бройка 

веднага от Свиленград. Това е, разбирате ли? Увеличават с в три 

органа бройките, само в три!  И за да не станат проблемите в 

другите органи „се запушват дупките" (това е простичко). Никъде 

нито има заобикаляне на закона, нито има intuitu personae, 

повярвайте ми! Тези конспирации не са налични! Просто ви казвам 

(за последен път ще взема думата по тази точка) тук се решават 

кадровите проблеми на три органа на съдебната власт - Ихтиман, 

Софийския районен съд и Районен съд-Перник - точка. Помислете 

тази сложна схема, вижте я! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Марчева, заповядайте!  

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Аз искам само да кажа - много 

жалко, че тонът на дискусията става толкова разгорещен при 

условие, че това са едни би следвало да са едни нормални въпроси, 

чиято компетентност да ги реши има Съдийската колегия. Защото 

колеги, кажете ми извън чисто (как да кажа) административните 

въпроси, които ние решаваме, кое като структурна промяна по 

отношение на съдебната карта сме взели до този момент? А това е 

(смея да твърдя) едно сериозно оптимизиране на съдебната карта. 

Така, това е първото, което исках да отбележа. 

По отношение на изказването на колегата Дишева. Тези 

аргументи съм ги чувала (една част от тях) в комисията, тя беше 

достатъчно коректна да обяви, че ще ги каже в колегия, не очаквах 

обаче, че ще ги внесе с този тон, не очаквах също така и този 

некоректен прочит на самото предложение. Първо, по отношение на 
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това дали се заобикаля чл. 194 ЗСВ - в никакъв случай не се 

заобикаля! Това тълкуване, което го дава колегата е нейно лично. 

Ние останалите не считаме, че това е така. Не се заобикаля, защото 

действително се намалява натовареността. В крайна сметка това, 

което се постига, както ви демонстрираха сега и колегата 

Шекерджиев, и колегата Кояджиков, е именно това - преместване от 

ниско натоварени към високо натоварени, същевременно от ниско 

натоварени към средно натоварени и от средно натоварени към 

високо натоварени. Дали съобразяваме? Да, съобразяваме 

съгласието на преместените колеги, не на всички, защото (както 

обявихме) вече водещи са нуждите на системата и на съдилищата. 

Уточнили сме абсолютно всички факти как точно ще се отрази на 

останалите колеги в тези съдилища, от които ще бъдат преместени. 

По отношение на Ихтиман. В Ихтиман действителната натовареност 

е проблеми и вие го знаете много добре. Не е въпрос на щатна 

численост. Там няма желаещи за преместване, няма и кой младши 

съдия да пратим. Единственият вариант, и в Перник, и в Ихтиман, и 

във всички тези съдилища, които имат нужда, за които предлагаме 

преместване, те имат нужда сега от хора, а не да открием тепърва 

бройки, конкурси и т.н., което ще отнеме поне 3 години. Конкурсите 

не са панацеята, защото на тях им трябват сега хора, защото ние 

ще обявим конкурси, т.е. тепърва ще им открием бройки, тепърва 

конкурси, които с обжалването ще се проточат, а в същото време от 

тях продължават да излизат хора, защото колегите не могат да 

останат завинаги в районните съдилища, те се движат по 

инстанциите, и районните съдилища са в една хронична кадрова 

криза. Ние това предлагаме и  не е въпрос на… Пак казвам - 

съобразете се, че става въпрос за реални нужди и не е intuitu 

personae в никакъв случай! Тези намеци по някакъв начин, че някой 
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се урежда и т.н. и са изключително обидни за колегите, които са 

взели това решение. Считам, че когато има такива обвинения би 

следвало да има и някакви факти да се сочат, а не така да се 

стреля на посоки и по този начин да се нанасят обиди на 

останалите, защото всички останали, които сме го взели това 

решение, ние сме били водени изцяло от това. Аз дори имената на 

тези колеги не мога да ги запомня и не е въпросът в това да 

преместим точно някой, не е и въпросът да заобикаляме конкурсно 

начало (колко пъти трябва да го кажа). Неслучайно чл. 194  ЗСВ е 

извън раздела за конкурсите, неслучайно чл. 194 - какво 

заобикаляне на конкурсно начало и при условие, че тук става 

въпрос за преместване от един равен по степен орган в друг. И аз 

трябва да ви кажа, че се възхищавам на тези млади колеги, които 

имат желание да дойдат от ниско натоварени съдилища, в които 

работата е по-малка в едни високо натоварени съдилища. 

Извинявайте, за мен това е някакъв героизъм! Така че, абсолютно е 

така. Затова ще ви помоля - просто нека да държим сметка на 

структурните промени, които ние правим и каква реформа точно 

осъществяваме? Защото подходът, който е предприела Комисия по 

натовареността и който е подкрепен от КАК (аз много се радвам и 

пак ще го подчертая, защото колегите от професионалната квота, 

действащи магистрати са дали своя вот в случая и той е 

безапелационен, което по някакъв начин сочи, че те подкрепят това 

предложение), какво друго правим? Кажете ми какво друго се 

случва? Както един колега ми каза преди известно време в един 

разговор „Вие сте потънали в някакво безвремие". Точно така е -  

опитваме се по всички възможни начини да решаваме въпроси.  

Сега, ако пак се върне за ново разглеждане, за ново 

предложение, това е начин да не бъдат решени нещата и този 
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подход - винаги съм била „против" него, защото той се опитва от 

самото начало да се налага в Съдийска колегия и в Пленума също. 

Ние потъваме в едно дребнотемие, от което не можем да излезем 

по никакъв начин. Ако не се гласуват тези предложения, в никакъв 

случай с това няма да се приключи дейността на Комисията по 

натовареност, в никакъв случай това няма да го считам за някаква 

загуба на комисията, но считам, че това е загуба за системата. И ако 

някой има интерес този Съвет да не предприеме нищо съществено 

и да не прави нищо за съдебната реформа, това вече е друг въпрос. 

Аз лично не съм дошла тук, за да бездействам! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Керелска, Вие поискахте думата от 

дълго време. Предоставям Ви думата. Моля Ви, така или иначе 

тезите са ясни, моля ви по отношение на процедурата, ако има 

предложение. 

Г-жо Керелска, заповядайте! Микрофонът. 

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Аз пак ще ви върна към молбата на 

колегата Свилена Давчева, която ние нито разгледахме, нито се 

произнесохме по нея. По тази молба Комисия по натовареност и 

КАК не се е произнасяла - това е едно.  

Другото, което все пак по същество бих искала да кажа, 

независимо че може би в някои части ще се повторя, но обещавам 

да интерпретирам нещата по малко по-различен начин е следното. 

Колегата Шекерджиев казва „Направили сме опит да намалим 

натовареността в най-натоварените съдилища". Значи това не е 

така! Ако обърнем внимание на справка за натовареността на 

районните съдилища за периода 2016-2018 г., т.е. за три години, 

както би трябвало да се изчислява тази натовареност, виждаме 

следното. Най-натоварен е Районен съд-Перник, след това Районен 

съд-Несебър, след това Районен съд-Ихтиман, Районен съд-
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Плевен, Районен съд-Първомай, Районен съд-Пловдив, Районен 

съд-Сливен. Това са седемте съдилища с най-висока натовареност, 

като Сливен - последният по натовареност съд, е със средна 

натовареност по постъпили дела за трите години (прекъсната) Моля 

ви, слушах най-внимателно Шекерджиев и така развълнуваните 

приказки на г-жа Марчева, много ви моля, не ме прекъсвайте, за 

пръв път взимам думата. Обещавам да бъда и по-кратка!) Средната 

натовареност по постъпили дела от трите години, което според мен 

е важният критерий, за Районен съд-Сливен е 41,13. Какво става по 

отношение на Районен съд-Сливен? От там се взимат 2 бройки, 

като отиват в Софийския районен съд. Вместо това от Бургаски 

районен съд (както и г-н Чолаков изтъкна) се взима една бройка, 

който отива в Районен съд-Сливен. Значи Районен съд-Сливен е 

високо натоварен съд. Вместо това, вместо да бъде намалена 

неговата натовареност се работи в резултат на това предложение 

за нейното повишаване, защото се взимат двама човека и хората ги 

знаят кои са, те са се обявили, провеждани са общи събрания, 

изразили са становища, на които никой не обръща внимание, 

колегата Марчева казва, че ние не сме длъжни да взимаме 

становище на съдилищата, и в същото време твърдим, че ние 

работим в полза на тези съдилища и защитаваме техните интереси.  

Да се върнем пак на статистиката. Какво става с Районен 

съд-Несебър, какво става с Районен съд-Плевен, какво става с 

Районен съд-Първомай, какво става Районен съд-Пловдив? Това са 

все натоварени съдилища, които изобщо не са включени в схемата. 

Не това е идеята на чл. 194 ЗСВ. (Д.Марчева: Ние не гледаме само 

статистика.) Да, Вие не гледате статистика, вие гледате желаещи, 

от което следва логичния извод, че ние се съобразяваме с 

исканията на определени съдии, а не се съобразяваме с нуждите на 
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системата! Това е всъщност изводът, който се налага и Вие съвсем 

правилно казахте, че чл. 194 е изключение. Казахте ли го или така 

ми се струва? Не сте го казали. Аз го казвам. Член 194 от ЗСВ е 

изключение, изрично са разписани хипотезите, по които той се 

прилага. Значи основните способи за движение на кадрите в 

системата - това са конкурсите за преместване и за повишаване. 

Изключително тромаво се движат, изключително бавно ги правим.  

Колеги, в момента има работна група по промени в 

Закона за съдебната власт и понеже колегата Шекерджиев казва 

„Какво предлагате да направим?", дайте да променим Закона за 

съдебната власт по отношение на конкурсите. Да, няма да стане 

днес, но това ще е единственият принципен начин, по който ние 

нещо можем да направим за решаване на кадровите проблеми в 

системата, а това, което предлагате (извинявайте), но моите 

уважения има колеги със социални проблеми, но то е 

удовлетворяване на конкретни желания, то не е удовлетворяване 

нуждите на системата. И аз ще ви припомня преди време слушахме 

един кандидат за председател на Районен съд-Дупница (ако не се 

лъжа) и колегата зае изрично становище (аз днес неслучайно днес 

попитах и колежката, но тя ми отговори по-дипломатично, по моя 

преценка). Колегата тогава открито каза „Колеги, направете нещо 

това командироване да приключи или поне да не е в този мащаб! 

Направете нещо това преместване по чл. 194 да не се прави по 

начина, по който се прави или да бъде по с изключение". Ние 

казваме, даже и вчера се чу възглас „Ама дайте да дадем. Това са 

живи хора" Ставаше въпрос за хората, които искат да се 

преместват, за магистратите. Но извинявайте, колеги, а 

магистратите, които остават в съответните районни съдилища, живи 

хора ли са или ние вече ги броим за мъртви, защото може би тези 
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размествания няма да намалят натовареността, а ще ги поставят в 

по-неблагоприятни условия. Съдилищата не харесват тези 

извънредни процедури за кадрово развитие. Казвам го най-

отговорно. Ако искате може да проведем и анкети, да, защо не се 

опитате да го направите в Комисията по натовареност? Защото това 

води до непрекъсната промяна на хората, които работят в един съд, 

което не е добро, води до привилегии, защото един колеги отиват на 

конкурси и години наред ходят на тези конкурси, водят до 

заобикаляне на закона (моля?) за преместване, извинявам се. Има 

и за външно назначаване конкурси - там трябва да обърнем 

внимание. Не съм приключила. Изобщо не са несериозни нещата. 

Нещата са принципни. Защото  чл. 194 ЗСВ (пак ще се върна на 

него) какво казва? Този текст е създаден първо, при закриване на 

съдилища, второ, при намаляване на натовареността и тогава ние 

какво казваме - Районен съд-Свиленград (примерно, да не се 

засегнат колегите от този съд) натовареността 27,25, обаче 

бройката на съдиите е добра и казваме „Извинявайте вашата 

натовареност не съответства на вашата бройка. Ние ще вземем 

вашата бройка, т.е. ще вземем бройката с човека и ще дадем 

примерно на Районен съд-Перник". Това казва чл. 194 ЗСВ. Никъде 

не говори той за предварителни проучвания, събиране на мнения и 

т.н. Да, може да е практично, но незаконосъобразно (прекъсната) 

Къде виждате вие процедура на предварително допитване и 

персонализиране на целия процес оттук-нататък? (Кр. Шекерджиев: 

Извинявайте, ако е възможно.) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако е приключила г-жа Керелска, ще Ви 

дам думата. Колеги, нека да се оформите за тезата вече. 

Г-жо Керелска заповядайте! 
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ОЛГА КЕРЕЛСКА: Не все пак да приключа и пак да ви 

припомня, че имаме молба, по която не сме се произнесли. Може да 

я оставим без разглеждане, да не я уважим, но сме длъжни да се 

произнесем. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, тезите вече се изясниха. По 

отношение на процедурата, ако все пак взимате думата, ви 

предлагам следното, мисля, че г-жа Дишева го спомена в самото 

начало на своето изказване или може би към края, извинете ме, да 

се гласува анблок, т.е. да се прилага ли тази процедура или да не 

се прилага. Ако се събере необходимото мнозинство, поне така аз 

Ви разбрах, моля Ви коригирайте ме, ако не се събере 

необходимото мнозинство, нали тогава я прилагаме вече - ще 

гласуваме точка по точка. Ако имате други предложения? 

Заповядайте!  

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Аз също разбрах, че г-жа 

Дишева смята (Л. Панов: Поне така разбрах) и аз така разбрах. 

Разбира се, тя може да ни поправи, но аз ви предлагам - мисля, че 

тезите са в достатъчна степен обяснени. Тъй като ситуацията е 

различна. Например ситуацията в Бяла Слатина и Ихтиман е 

различна от ситуацията в Перник. Заради това ви моля, ако 

приемем, че всичко важно е изговорено - да гласуваме първо, 

въобще да я направим ли тази процедура (ако продължава г-жа 

Дишева) и след това да караме по точки. Благодаря Ви!  

АТАНАСКА ДИШЕВА: Аз съм тук между другото и мога да 

поясня. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Да, разбира се. Аз моля да ме извините, 

но насочих разговора към процесуалната страна, защото вече 

тезите са изяснени, много аргументи се изложиха. Г-жо Дишева, 

заповядайте!  
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АТАНАСКА ДИШЕВА: По два въпроса обаче се наложи. 

Първият въпрос, който исках да задам е - като твърдим, че се 

решава въпроса с натовареността на един съд - как например 

решаваме натовареността на Районен съд-Пловдив, след като по 

точка 7 местим в този съд, а по точка 8 местим от този съд по една 

бройка? По същия начин стои например за Бургас - една бройка 

взимаме, една бройка разкриваме (местим разбира се различни 

хора). Как това решава въпроса с натовареността? Повтарям - една 

бройка взимаме, една разкриваме. Аз го казах и на двете комисии, 

ще го повторя обаче и тук. Това беше практика на …(прекъсната) 

Когато, колеги, не ви удовлетворява говоренето, се опитвате да 

преустановите дебата. Въпросът обаче е изключително сериозен, 

изключително сериозен и бъдете сигурни, че това наше решение 

(съжалявам, че пунтирам г-жа Керелска), но няма да бъде 

възприето добре от магистратската общност, в частност от 

съдийската. Имаше такава практика Висшият съдебен съвет в 

предходния си състав, през първите три години, която беше 

преодоляна с едно решение, което не е още отменено относно 

приложението на чл. 194 ЗСВ. Вярвам, че тогава чл. 194 беше в 

една единствена алинея, но сегашната алинея първа е предишния 

текст на чл. 194. Така че твърдението по принцип, че нямаме 

правила или че тези правила не съответстват на сегашния текст на 

закона просто не е правилно. Вярно е, че разпоредбата дава 

възможност на Съдийската колегия да действа по целесъобразност. 

Въпросът е обаче каква е целта, каква е целта на приложението на 

процедурата? (Д.Марчева без включен микрофон: Ние го чухме, 

извинявайте, нали взехме решение? Г-н председателстващ, моля… 

процедурен въпрос да решаваме.)  

ЛОЗАН ПАНОВ: Очаквахте предложение за процедурата. 
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АТАНАСКА ДИШЕВА: Това е важно становище - 

постижението на процедурата, г-жа Марчева. Сега ще уточня какво 

съм имала предвид като предложих. Ако искате може да 

регламентираме време, в което да говори определен член, аз нямам 

нищо против. (Кр.Шекерджиев: Това е много разумно предложение 

между другото.) (Г.Чолаков: Аз вече съм внесъл в Съдийската 

колегия днес. Внесъл съм предложение за регламентиране на 

времето.) (Кр.Шекерджиев: Прекрасно предложение.) (Д. Марчева: 

Може да говори само, за да се говори.) Вероятно за себе си 

говорите, визирате вероятно себе си. 

Аз предлагам: ако ще прилагаме процедура по чл. 194, 

ал. 1 ЗСВ, да определим съдилищата, които имат натовареност по-

голяма от средната или да речем повече от два пъти от средната, 

или какъвто критерий приемем. Имаме данни за това. (оживление в 

залата) Точно така. Да изброим съдилищата, в които ще закриваме 

щатни длъжности, след това да изброим съдилищата, в които 

смятаме да открием, да предложим в указания срок, който (и тук е 

посочен) възможност на съдиите да подадат заявления за местене 

от който и да е от съдилищата, в които ще съкращаваме, в който и 

да е от съдилищата, в които ще разкриваме и когато изтече този 

срок, и получим предложенията, да обсъдим кои желания ще 

удовлетворим и кои не, къде ще съкратим и къде ще разкрием. 

(Д.Марчева: Нищо няма да излезе.) Напротив, ще излезе. Така са го 

правили няколко пъти в предишния мандат и ние го направихме 

вече веднъж. (Кр. Шекерджиев: Моля ви, моля ви дайте да 

гласуваме.) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Процедурно предложение. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Колеги, процедурно предложение - 

гласуваме първо дали въобще ще разкриваме процедура по чл. 194 
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ЗСВ. Ако съответно се вземе положително решение в този ред, 

точка по точка. (Кр. Шекерджиев: Точно така.) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Има ли друго предложение? Няма. 

Добре. Това не изключва възможността, ако има решение в един 

или в друг смисъл, да се приложи другия вариант? (Гласове: Да, да.) 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Чакайте сега. Който е за 

разкриване „за" ли? 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Не, значи гласуваме, както е 

предложено. Откриване на процедура по чл. 194 принципно за тези 

всички съдилища, както са предложени по това предложение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, разбрахте ли какво гласуваме 

сега?  

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Да, дали въобще да 

продължим да го обсъждаме по същество. Който е „за" значи 

продължаваме по същество. (Г. Чолаков: Точно така.) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Който е против, гласува „против". 

5 гласа „за", 7 гласа „против". 

 

(след проведеното явно гласуване)  

31. ОТНОСНО: Проект на решение относно процедура за 

преместване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в районните 

съдилища 

     СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

   Р Е Ш И: 

НЕ ПРИЕМА предложението на Комисия "Съдебна карта, 

натовареност и съдебна статистика" за откриване  на  процедура за 

преместване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в районните 

съдилища. 
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КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Приключихме! 

ЛОЗАН ПАНОВ: Продължаваме със следващата точка от 

дневния ред.  

ОЛГА КЕРЕЛСКА (без включен микрофон): …процедура 

по чл.194. 

АТАНАСКА ДИШЕВА (без микрофон): Не, ще … 

процедура с разум. 

ОЛГА КЕРЕЛСКА (без микрофон): Именно, а не че това е 

манипулативно, което тук се твърди,само да отбележа. (Г. Чолаков: 

Колеги, нека да не влизаме повече в това, достатъчно се изказаха.) 

Защото излиза, че едни много искат да движат нещата, а пък 

другите ги спират. Значи нещата  трябва да се движат по правилния 

начин и тогава мисля, че ще бъде мисля, че ще бъде… 

удовлетворена. (Д. Марчева: Внесете предложение. Защо в 

комисията така и не се направи това предложение?) Г-жо Марчева, 

ние затова правим предложение за най-натоварените райони и 

съдилищата… 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Останаха точки 32 и 33. Продължаваме с 

точка 32. Заповядайте! 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Точка 32 е предложение на 

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" да се 

остави без уважение предложението на административния 

ръководител на Районен съд-Свищов относно прекратяване 

командироването на съдия Мария Станчева Димитрова в 

Софийския районен съд. Комисията е изразила отрицателно 

становище предвид разликата в натовареността между двете 

съдилища, която е с оглед на това, че Софийският районен съд е 

по-натоварен. 
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Искам да поясня нещо, което снощи разбрах и което е в 

подкрепа на това предложение, което правим. Говорих с 

председателя на Софийския районен съд и той ми каза, че в 

момента има такава хипотеза, т.е. той разговаря с председателя на 

Районен съд-Свищов и с една колега, която е на щат в Софийския 

районен съд, но живее в Търново и желае да правораздава в 

Свищов (не тази колега Мария Димитрова, а друга, която е в отпуск 

по майчинство). Тоест, той счита, че е твърде възможно да се 

поиска преместване по чл. 194, ал. 2 на двамата колеги. В този 

смисъл считам, че е добре да не уважаваме прекратяването на 

командироването на колегата Мария Димитрова в Софийския 

районен съд, защото друга колега от Софийския районен съд желае 

… (Намесва се С.Мавров, без включен микрофон: Какво значи това: 

„повярвайте ми, аз говорих с еди-кой си и той казва еди-какво си"? 

Дайте черно на бяло!) Ние тук сме се обосновали със статистика и 

достатъчно добре сме се обосновали. (Реплика на С.Мавров без 

включен микрофон: … разговори ей-така по телефона.) Това нещо е 

аргумент, който ми беше казан късно снощи по телефона. Няма как 

да получа за това нещо писмено предложение, защото в този 

момент те не са готови още. Просто го изтъквам като един аргумент 

по целесъобразност. Ако не желаете да се съобразявате с него, е 

друг въпрос. Ние сме изложили други аргументи, които би следвало 

да се вземат предвид. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Има ли някой, който иска да се 

изкаже по точката? 

Заповядайте, г-н Магдалинчев! 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Благодаря! Аз пак ще се върна 

към моя любим въпрос - заповедните производства. Може ли да ми 

се каже тук на мен ние, първо, откакто е този състав на Висшия 
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съдебен съвет, с колко бройки увеличихме числеността на 

Софийския районен съд, и второ, какво постигнахме с това 

увеличение досега. И третият въпрос: Какъв е броят на заповедните 

дела в Софийския районен съд и какъв е броят на заповедните 

дела в Свищовския районен съд? Защото тук се твърди, че 

преобладаваща част в Свищовския районен съд са заповедните 

дела, които не са с голяма степен на сложност. Така е изрично 

записано в предложението. Нима те в Софийския районен съд са с 

по-голяма степен на сложност? 

И друго нещо. Ако правим промени, не е ли по-добре да 

вземем да се замислим по въпроса не трябва ли да се предприеме 

друг подход по отношение на тези дела - заповедните производства. 

Ако се наложи, да излязат от системата, защото има и такъв …, или 

от статистиката, за да се знае каква е реалната натовареност и 

каква не е. Ние наливаме бройки в Софийския районен съд, но аз 

твърдя, че няма никаква ефективност с увеличението. Може би вече 

сме увеличили с около 15 бройки. Поне такъв ми е споменът. Да 

видим колко и какво се е променило в качеството на работа. Ние 

можем да направим и 250 души и пак да няма резултат. (Реплика 

без микрофон: А, ще бъдат по-натоварени.) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Само за момент. Връщаме се към 

конкретната точка. Тази конкретна точка има определен предмет. Г-

н Магдалинчев, разбирам въпроса, който задавате. Убеден съм, че 

г-жа Марчева може да Ви отговори, но дебатът се концентрира 

около темата и тя е следната. Имаме искане от административния 

ръководител, който иска да се прекрати командироването на 

районния съдия от Свищов. Изложиха се аргументи. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Г-н Панов, това са доводите на 

председателя на Свищовския районен съд - че той е по-натоварен 
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съд от Софийския районен съд, поради което иска 

откомандироването, и че с тази бройка се е увеличила 

натовареността на оставащите 3 броя съдии, които работят, в това 

число и председателят на съда. Това е твърдението и становището 

на председателя на съда. Той цитира конкретни цифри с 

натовареност на този съд. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-жо Марчева, заповядайте! 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: Аз мисля, че ако сме се готвили 

всички за колегия днес, дадени са всички справки и на двете 

съдилища по отношение на натовареността. Те са много 

категорични и по отношение на вида на делата, и на броя, и на 

структурата, и на сложността. Въобще от този прочит няма спор, че 

Софийският районен съд е по-натоварен. Категорично! 

По отношение на заповедните нека само да припомня, че 

има проект на Европейската комисия, който в момента се 

изпълнява, по предложение на Съвета. Той е именно за решаване 

на това как да се процедира със заповедните производства - дали 

да останат в рамките на съдилищата, как да бъдат обособени и т.н. 

Тоест, този Съвет прави действително реални стъпки. Аз мисля, че 

не трябва да виним колегите за това, че обстоятелствата са такива 

и правят този съд наистина една голяма структура. Не е 

неработеща. Повярвайте ми, колегите работят. Да, има няколко 

човека, които най-вероятно наистина не работят (ние всички знаем 

за това), но тук не можем да хвърляме вината върху целия съд. 

Повярвайте ми, те нямат никаква вина за това, че са толкова 

натоварени. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Колеги, има предложение, то е на 

комисията - оставя без уважение направеното предложение. 
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Режим на гласуване. Който е за, гласува „за", който е 

против, гласува „против". 

Резултат: 8 гласа „за", 3 гласа „против". Имаме решение 

по тази точка. 

 

 

(след проведеното явно гласуване) 

32. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Районен съд - Свищов относно 

прекратяване командироването в Софийски районен съд на Мария 

Станчева Димитрова - съдия в Районен съд – Свищов 

 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
 
 

32.1. Оставя без уважение направеното предложение от 

административния ръководител на Районен съд - Свищов относно 

прекратяване командироването на съдия Мария Станчева 

Димитрова в Софийски районен съд. 

32.2. Изпраща решението по т. 32.1 на 

административния ръководител на Районен съд - Свищов, за 

сведение. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Пристъпваме към последната точка. 

Заповядайте! 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: При отсъствието на колегата 

Шекерджиев, бях помолен да докладвам въпросната точка. Колеги, 

предвид постъпил отвод на редовен член на изпитната комисия за 
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младши съдии по наказателно право и процес, следва да 

определим резервния член за редовен и чрез жребий да определим 

един резервен в тази комисия. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Може ли само един въпрос? 

ЛОЗАН ПАНОВ: Заповядайте! 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Само един въпрос към 

Комисията по атестирането и конкурсите. Виждам, че колегата 

Красимира Райчева е съдия в Апелативен специализиран съд. 

Съгласно чл. 183, ал. 2, т. 1, в комисията за младши съдии участват 

окръжни съдии. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: И апелативни. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Така пише в закона. Не знам 

откъде извеждате това заключение. В закона пише „окръжни съдии 

в съответния апелативен район". Просто ми направи 

впечатление, че колегата Джурковски и колегата Райчева са 

апелативни съдии. Ето, чета чл. 183: „при провеждане на конкурс за 

младши съдия…". 

ЛОЗАН ПАНОВ: Да не би да не са махнати от списъка? 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Не знам, може и така да е. 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: Точно така е станало, не са 

махнати от списъка. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Просто да не „минираме" 

процедурата с нелегитимна комисия. (Говорят помежду си.) 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Нека да изберем тогава на това 

място, или направете проверка, ако е необходимо. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ (без включен микрофон): Да 

изберем един редовен и резервен член на мястото на… 

ЛОЗАН ПАНОВ: Направете го като предложение. 

Заповядайте! 
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ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Уважаеми колеги, с оглед тази 

корекция, която извърши г-жа Пашкунова, е редно да изберем само 

съдии от окръжен съд в тази комисия. Заради това вместо 

предложението да определим Красимира Райчева - съдия в 

Апелативния специализиран наказателен съд, за редовен член, 

следва да теглим жребий и за редовен член, и за резервен член, а 

пък да отстраним Красимира Райчева като недопустима по закон. 

Така би следвало да бъде. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Г-н Кояджиков, разбирам напълно, само 

че не знам дали технически е възможно да го направим сега. 

БОЯН НОВАНСКИ: Това сега не може да стане. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Добре. Има ли тогава проблем да го 

отложим за следващия път, за да не направим по-голямата беля? 

Колеги, предлагам ви да отложим точката, като за следващия път в 

списъка бъдат включени само окръжни съдии, съобразно нормата 

на закона, цитирана от г-жа Пашкунова. 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ: Да се върне на КАК. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Да, предложение за отлагане и връщане 

на КАК. Съображенията бяха изложени в мотивите, които се 

изказаха. 

Колеги, режим на гласуване за отлагане на точката. 

Резултат: 11 гласа „за". Благодаря ви! 

 

(след проведеното явно гласуване) 

 

33. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за 

отвод от редовен член на изпитната комисия по наказателно право 

и процес за младши съдии в края на обучението им в Националния 

институт на правосъдието 
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СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
 

ОТЛАГА разглеждането на точката и връща на Комисия 

по атестиране и конкурсите към Съдийската колегия. 

 

 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Поради изчерпване на дневния ред, 

закривам заседанието. 

 

 

Закриване на заседанието - 13.54 ч. 

 

Стенографи: 

Лидия Здравкова 

Таня Младенова 

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

Катя Симова 

/Изготвен на 27.05.2019 г./ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
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          ЛОЗАН ПАНОВ 

 

 

 

 

 


