
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 15 ЮЛИ 2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Вероника Имова 

 

 

На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на 

Инспектората към ВСС 

 

На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на 

Висшия съдебен съвет 

 

Откриване на заседанието – 13,35 ч. 

 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Готови сме да открием редовното заседание 

на Пленума на ВСС. То беше насрочено за днешния ден с една точка от 

дневния ред – откриване на процедура за избор на главен прокурор на 

Република България, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗСВ. Поради медийния 

интерес, надявам се няма да възразите по-дълго да останат колегите 

журналисти в залата, така че, моля да имаме търпение за това. 

Постъпили са предложения за включване на допълнителни точки в 

дневния ред за заседанието на Пленума на ВСС на 15 юли 2019 г. Разполагате 

с точките от дневния ред. Някой има ли становища, мнения по предложението 

за включване? Няма. 

Колеги, моля, при това положение да гласувате дневния ред, 

заедно с предложените две допълнителни точки. 

Гласували са 23 членове на ВСС, "за" 23, "против" няма. Приемат 

се двете допълнителни точки към точка 1 от дневния ред. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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По внесените допълнения и на основание последвалите 

разисквания по дневния ред 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 

2. Проект на решение за предоставяне на права на Комисия 

„Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на 

съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на 

ВСС. 

Внася: Комисия „Бюджет и финанси”    

 
3. Проект на решение за упълномощаване на Николай Найденов – 

и.д. главен секретар на ВСС, с право на първи подпис на приходните и 

разходните касови документи. 

Внася: Комисия „Бюджет и финанси”    

 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми колеги, пристъпваме към т. 1 от 

дневния ред – откриване на процедура за избор на главен прокурор на 

Република България, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗСВ.  

Уважаеми, г-н главен прокурор, заповядайте! 

СОТИР ЦАЦАРОВ: Уважаеми г-н министър, уважаеми колеги, на 

13 юни 2019 г. приехме времеви график или хронограма за провеждане на 

процедурата за избор на главен прокурор. Съобразно този времеви график 

вече е приета кадрова справка за кандидат за главен прокурор, освен това на 

предното заседание на Пленума приехме и изменение в Правилата, които 

касаеха актуализирането на основанието за представяне на декларация за 

имущество и интереси от евентуалните кандидати. Днес е 15 юли, възможната 

дата за откриване на процедура, възможно най-ранната дата е 10 юли, така че 

при откриване на процедура днес на 15 юли, на практика изискванията на чл. 

173, ал. 1 от ЗСВ са спазени и са налице всички законови основания тази 

процедура да бъде открита. Приемайки решение за откриването й днес ще 

следват четири заседания за издигане на кандидатури и дай Боже на 24 
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октомври да приключим тази процедура съвсем успешно. Така че предлагам 

проекта за решение да бъде приет. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, г-н главен прокурор. Уважаеми 

членове на ВСС, имате възможност за изказвания, мнения, становища във 

връзка с предложения проект за решение за откриване на процедурата за 

избор на главен прокурор, ако желаете. Няма изказвания. Подлагам на 

гласуване проекта за решение за откриване на процедурата за избор на главен 

прокурор. 

Гласували общо 23, "за" 23, "против" 0. Приема се решението за 

откриване на процедура за избор на главен прокурор на Република България. 

Благодаря ви. 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 
1. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на главен 

прокурор на Република България, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗСВ 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ОТКРИВА, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт, процедура за избор на главен прокурор на Република България, 

съгласно приетата хронограма с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 

13/13.06.2019 г. 

 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми колеги, преди да пристъпим към 

двете допълнителни точки позволете ми да повдигна един процесуален въпрос, 

който касае присъствието на министъра на правосъдието в заседанията на 

Пленума на ВСС. То касае правилото, че присъствайки министърът на 

правосъдието задължително води заседанията. Аз бих искал да поставя на 

вашето внимание чисто процедурно въпроса за тълкуване и съответно за 

съобразяване дали бихте възприели, че това правило е изцяло в полза на 
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министъра на правосъдието и му дава една интензивна правна възможност да 

участва в заседанието и да ръководи заседанието. Аз бих настоявал ако е 

възможно да има случаи, в които министърът на правосъдието присъства и 

участва по своя преценка по въпроси, за които намери за необходимо да вземе 

становище или касаят министъра на правосъдието, без да ръководи 

заседанието. Обосновавам такова едно разбиране с оглед принципа, че комуто 

е разрешено по-голямото, му е разрешено и по-малкото. Смятам, че изцяло пък 

в полза на работата на ВСС е представляващия ВСС да може да ръководи 

заседанието и тогава когато министъра е решил да присъства. Ще дам и 

конкретен пример – в предходното заседание се обсъждаше въпроса за 

надстрояване на част от сградата на Специализирания наказателен съд. 

Въпрос, който касае министъра на правосъдието, с оглед необходимостта да се 

обезпечи и допълнително финансиране от държавния бюджет, каквото впрочем 

е осигурено и би следвало в момент, непосредствено да кажем, близко 

предстоящ имам предвид, да започна да подготвям такъв доклад, както и да ви 

уведомя за срещите, на които присъствах заедно с членове на ВСС в 

Администрацията на Столична община във връзка с тази процедура. Чисто 

физически не успях на миналото заседание, но ако бих могъл щях с радост да 

участвам в дискусията по този въпрос. Та молбата ми е да обсъдим такова 

прилагане на правилото, да, така пише – министърът на правосъдието 

председателства заседанията на Пленума на ВСС. 

Г-н главен прокурор, г-н председател на ВКС след това. 

СОТИР ЦАЦАРОВ: Аз не мисля, че функцията Ви на това да 

председателствате заседанието, съобразно чл. 32 от закона Ви лишава от 

възможността да изказвате становище, т.е. някак си, може би аз не мога да 

разбера логиката. Няма проблем министърът да изказва становища, поне 

според мен, независимо от факта, че води това заседание, т.е. това, че водите 

заседанието не Ви лишава от правото да изказвате становище, а в същото 

време някак си ми се струва нелогично да присъствате, значи ако 

възпроизвеждам точно закона може да присъства заместник министър, но не и 

вариант, при който министърът да е тук, да не председателства, според мен не 

е в съответствие с логиката на закона. Няма пречка според мен Вие и да 

водите заседанието, и да изказвате становища по абсолютно всички въпроси. 

Няма спор по това. 
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ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Заповядайте, г-н Панов. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви. Аз разбрах министърът в смисъл, 

че той би искал да присъства, но да не води заседанието. В този смисъл според 

мен беше неговото изказване и за първи път министър на правосъдието 

поставя такъв въпрос пред нас. Мисля, че Ваше право е предвид на 

ангажиментите, които имате като министър на правосъдието да не присъствате 

и в този случай законът е уредил тази хипотеза, има съответно представляващ 

ВСС, който води, ако той отсъства, председателят на ВКС, ако той отсъства 

председателят на Върховния административен съд и т.н., но тогава когато Вие 

сте тук и когато Вие присъствате, Вие сте задължен да водите Пленума на 

ВСС, което между впрочем включва, разбира се, и възможност по всяка една 

точка, която представлява интерес за Вас да вземате становище и позиция, 

което е също така Ваше право, но ако така се поставя въпроса то тогава и в 

Съдийска колегия, и в Прокурорска колегия трябва да се обсъди хипотезата и 

за мен звучи абсурдно председателят на ВКС, председателят на ВАС, 

респективно главния прокурор, да присъстват, но да не водят заседанията на 

Съдийска колегия, респективно на Прокурорска колегия, което звучи наистина 

извън разума на закона. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Заповядайте, г-н Чолаков. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Аз също считам, подкрепям каквото казаха 

преди малко главният прокурор и председателя на ВКС и продължавам там, 

където свърши колегата Панов, че Съдийска колегия когато колегата Панов 

присъства е някак си странно той да не води, а да води председателя на ВАС, 

при положение, че в закона е разписана последователността кой 

председателства съответната колегия. Затова аз също считам, че ако Вие 

присъствате, Вие следва да водите заседанието на Пленума. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря. Вие го артикулирахте веднага по 

отношение на колегиите. Разбирам насоката на аргументацията. Възприемам 

аргументите, така че ще се придържаме към стриктното прилагане на чл. 32, ал. 

1 от ЗСВ. 

Колеги, пристъпваме към точка 2 от дневния ред – проект на 

решение за предоставяне на права на комисия "Бюджет и финанси" за вземане 

на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите 
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когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС. Вносител е комисията 

"Бюджет и финанси". 

Г-н Магдалинчев, заповядайте! 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Благодаря, г-н министър. Уважаеми колеги, 

това не е нищо друго освен едно стандартно решение, което от 2008 г. насам се 

приема от Пленума на ВСС през лятната ваканция когато Пленумът на ВСС не 

заседава. Предложението на комисия "Бюджет и финанси" Пленумът да 

приеме решение, с което да упълномощи комисия "Бюджет и финанси", в 

състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията й 

делегирани с решение на Пленума на ВСС по т. 12 от протокол 2 от 24 януари 

2019 г. и т. 8 от протокол 3 от 7.2.2019 г., в периодите когато не се провеждат 

заседания на Пленума на ВСС, през времето на съдебната ваканция да взема 

решения комисията, свързани с плащанията и с финансирането на органите на 

съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във 

връзка с бюджета на съдебната власт.  

Точка 2 – упълномощава комисия "Бюджет и финанси" в състав не 

по-малко от четирима нейни членове, в периодите когато не се провеждат 

заседания на Пленума на ВСС, през времето на съдебната ваканция, да взема 

решения във връзка с организирането, провеждането и прекратяване на 

процедури за възлагане на обществени поръчки, включително и избиране на 

изпълнител и сключването на договорите. В една от предишните дискусии 

беше прието, че комисията "Бюджет и финанси" след като изпълнява 

функциите на Пленум на ВСС през лятната ваканция, в най-кратък срок след 

възобновяването на дейността на докладва на Пленума на ВСС за приетите от 

нея решения в това й качество. В тази насока е точка 3. Само да ви припомня, 

че януари месец приехме решение, Пленумът приема решение, с което 

делегира на комисия "Бюджет и финанси" правомощие като пленум по 

следните въпроси – осигуряването на средства за изплащане на обезщетения 

по Кодекса на труда и ЗСВ, вътрешно-компенсирани промени по бюджета на 

органите на съдебната власт, осигуряване на средства за изплащане в 

разликата на работната заплата на командировани магистрати, възстановяване 

извършени разходи за командировка на магистрати за участие в изпитни 

комисии, членове на конкурсните комисии и участници в работни групи и 

подкомисии, възнаграждение на членовете в конкурсните комисии за участие в 
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обявените конкурси и осигуряване на средства за изплащане на облекло на 

новоназначени магистрати и съдебни служители. И това вече комисия "Бюджет 

и финанси" го прави почти в продължение на половин година.  

И следващото решение това е от 7.2.2019 г. когато отново 

Пленума упълномощи "Бюджетната комисия" да се занимава с въпросите, 

чисто финансовите, разбира се, за размера на наградите, които съответните 

колегии определят по реда на 303 и 304 от ЗСВ по отношение на магистрати и 

съдебни служители, ако има такива предложения. Така че това имаме предвид 

в диспозитива, първата част на решението, с което се казва, че извън тези 

правомощия, които са предоставени вече от Пленума с тези две решения, това 

са нещата, които с днешния проект на решение се предлага на Пленума на 

ВСС да приеме пред вас. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, г-н Магдалинчев. 

Заповядайте! 

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Аз бих искала да предложа едно допълнение 

към точка 2, която упълномощава комисия "Бюджет и финанси" в състав не по-

малко от четирима нейни членове в периода когато не се провеждат заседания 

на Пленума на ВСС през времето на съдебната ваканция да взема решение 

във връзка с организирането, провеждането и прекратяването на процедури за 

възлагане на обществени поръчки, включително и да избира изпълнител и да 

сключва договори, като допълнението е – по графика на планираните 

обществени поръчки за 2019г., прието с решение по т. 20 от протокол № 4 от 

заседание на Пленума, проведено на 21.2.2019 г. Тогава сме го приели този 

график за обществените поръчки, които следва да бъдат извършени през 

периода на 2019 г. като цяло и мисля, че това е правилно, удачно и 

законосъобразно да се включи като допълнение.  

И другата ми забележка, понеже ВСС е постоянно действащ орган 

и не се ползва със съдебна ваканция, не знам включването на съдебната 

ваканция като термин, без да определяме времевия период доколко 

съответства на закона и е коректно посочен. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Заповядайте, г-н Магдалинчев. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Приемам бележката на г-жа Керелска. 

Може би по-точно е в Инвестиционната програма на Пленума на ВСС за 2019 г., 

там са включени всички тези обществени поръчки, която периодично Пленумът 
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актуализира по предложение на "Комисия по управление на собствеността". И 

затова казвам, че приемам това, което Вие предлагате. Съдебната ваканция, 

използваме този израз, защото си е законово установен. В ЗСВ е разписано, че 

съдебната ваканция е от 15 юли до 1 септември, така че в този период когато 

не заседава ВСС тези правомощия са важими. Затова се използва изразът 

"съдебна ваканция".  

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Други изказвания?  

Заповядайте, г-н Мавров! 

СЕВДАЛИН МАВРОВ: Колеги, като приемаме предложението защо 

само за 2019 г., в такъв случай не трябва да пропускаме да актуализираме 

решението всяка година, защото догодина ще трябва наново да сменим 

годината, да стане 2020 г., т.е. всяка година ще приемаме? Добре. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Ние нямаме съдебна ваканция. /не се чува/ 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Направо да фиксираме датите. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Желаете ли да се изкажете организирано, 

колеги? 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Всъщност да определим датите. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Заповядайте. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Колеги, аз всъщност предлагам вместо да се 

използва думата "съдебна ваканция" да бъде посочено докога като твърда 

дата. За периодът от 29 юли до 15 септември. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: В конкретният случай. Миналата година 

беше различен периода. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Затова всяка година вземаме отделно 

решение, нали така? 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Ние знаем кога е последното ни 

заседание, знаем кога ще е и първото – от 30 юли до 11 септември. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Колеги, ако нямате нищо против, да не бъде 

"съдебна ваканция", а да бъде фиксирано като дата – от 30 юли до 11 

септември включително. Това е моето предложение за редакция. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Има ли възражения по предложението на г-н 

Чолаков – от 30 юли до 11 септември включително? 

Колеги, подлагам на гласуване проектът на решение, заедно с 

двете корекции, двете промени, които бяха подкрепени в дебата. 
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Гласували общо 23 члена на ВСС, "за" 23, "против" 0. Приема се 

решението по т. 2, заедно с двете корекции. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Предоставяне на права на Комисия „Бюджет и 

финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната 

власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не 

по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани й с 

решения на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.01.2019 г. и т. 8 от 

Протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите, когато не се провеждат заседания на 

Пленума на Висшия съдебен съвет за периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г., 

включително, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на 

органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни 

органи във връзка с бюджета на съдебната власт. 

2.2. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не 

по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат 

заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет за периода от 30.07.2019 г. до 

11.09.2019 г., включително, да взема решения във връзка с организирането, 

провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени 

поръчки, съгласно одобрения с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 

4/21.02.2019 г., т. 20, График на планираните обществени поръчки за 2019 г. на 

ВСС, както и да избира изпълнител и да сключва договори. 

2.3. Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на Висшия 

съдебен съвет за взетите решения по управление на бюджета на съдебната 

власт. 
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ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Пристъпваме към т. 3 – проект на решение за 

упълномощаване на Николай Найденов – и.д. главен секретар на ВСС,  с право 

на първи подпис на приходните и разходните касови документи. Внася 

комисията "Бюджет и финанси". 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колеги, на миналото заседание беше 

освободена по взаимно съгласие Силвия Илиева от длъжността "главен 

секретар" на ВСС. Пленумът на ВСС със свое решение избра за временно 

изпълняващ длъжността "главен секретар" на ВСС Николай Найденов. Това 

естествено след себе си влече и други правни последици, а именно чисто 

финансовите, които касаят най-вече администрацията на ВСС. В тази посока 

предложението на комисия "Бюджет и финанси" е да се отмени решението на 

Пленума на ВСС по протокол № 19 от 5 юли 2019, т. 65.2. и да се упълномощи 

Николай Найденов – и.д. главен секретар на ВСС с право на първи подпис да 

подписва приходните и разходните касови документи в администрацията на 

ВСС, считано от датата на която е определен за изпълняващ длъжността, т.е. 

от 12-ти, миналата година, днес е първият работен ден фактически когато ние 

освободихме Силвия Илиева и днес е първият работен ден, фактически става 

въпрос за от днес, да подписва всички тези документи, които се касаят до 

администрацията на ВСС. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, г-н Магдалинчев. Имате 

възможност за изказвания, предложения, становища. Заповядайте! Няма 

изказвания. Закривам дебатът. Моля, гласувайте. 

Гласували са 23 члена на ВСС, 23 "за", "против" 0. Решението се 

приема. Това беше точка 3 от дневния ред. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Упълномощаване на Николай Найденов - и.д. главен 

секретар на ВСС, с право на първи подпис на приходните и разходните касови 

документи 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. Отменя решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по 

Протокол № 19/05.07.2018 г., т. 62.2. 
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3.2. УПЪЛНОМОЩАВА Николай Найденов - и.д. главен секретар 

на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходните касови 

документи в администрацията на ВСС, считано от датата, на която е определен 

за изпълняващ длъжността главен секретар на ВСС. 

 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Закривам заседанието на Пленума на ВСС. 

Благодаря ви. 

 

 

 

Закриване на заседанието – 14,00 ч. 

 

 

 

 

Стенограф: 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 19.07.2019 г./ 

 

 

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                                     ДАНАИЛ КИРИЛОВ 

 


