
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 12 СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Данаил Кирилов - министър на 

правосъдието, и Боян Магдалинчев - представляващ Висшия 

съдебен съвет 

 

ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Вероника Имова, Красимир 

Шекерджиев, Лозан Панов, Олга Керелска 

 

На заседанието присъства Теодора Точкова - главен инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет 

 

На заседанието присъства Антонина Романова - за главен 

секретар на Висшия съдебен съвет, съгласно заповед № ВСС-

10883/05.09.2019 г. 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

Откриване на заседанието - 09.37 ч. 

 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Откривам редовното заседание на 

Пленума на Висшия съдебен съвет. Разполагате с предложението за 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/Res-VSS-2019-09-12.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/Res-VSS-2019-09-12.pdf
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дневен ред. Постъпило е предложение за включване на допълнителна 

точка в дневния ред на днешното заседание на пленума като т .9. Това 

е проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на 

национален механизъм за мониторинг в борбата с корупцията и 

организираната престъпност, съдебната реформа и независимостта на 

съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество. 

Вносител е Комисия по правни въпроси. 

Желаете ли думата във връзка с дневния ред и с 

постъпилото предложение? Няма изказвания. Закривам дебата. 

Подлагам на гласуване постъпилото предложение за включване в 

дневния ред като т. 9. Деветнадесет гласували; „за" 19, „против" 0. 

Приема се. 

 

/след проведеното явно гласуване/ 

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 следната допълнителна точка: 

9. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския 

съвет за създаване на национален механизъм за мониторинг в 

борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната 

реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за 

координация и сътрудничество. 

Внася: Комисия по правни въпроси  
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ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Пристъпваме към т. 1 от дневния ред. 

Обявяване на датата, часа и мястото за изслушване на кандидата в 

откритата с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по 

Протокол № 16/15.07.2019 г. процедура за избор на главен прокурор 

на Република България. 

Заповядайте, г-н Главен прокурор. 

СОТИР ЦАЦАРОВ: Аз само ще си позволя, колеги, да 

предложа начален час да не е 9.30, а 10 ч. Иначе датата е тази, която 

е съответна на хронограмата. Мястото и то е посочено в проекта за 

решение - в заседателната зала на Висшия съдебен съвет. Казвам 

само часа, защото виждам празно място за него. Предлагам да не е 

9.30, да е 10 ч. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Други предложения? Подлагам на 

гласуване проекта за решение с предложението за 10 ч. Който е 

съгласен, моля да гласува. Гласували общо 19; „за" 19, „против" 0. 

Приема се проектът за решение. 

 

/след проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Обявяване на датата, часа и мястото за 

изслушване на кандидата в откритата с решение на Пленума на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 16/15.07.2019 г. процедура за 

избор на главен прокурор на Република България 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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ОБЯВЯВА, на основание чл. 173, ал. 7 от Закона за 

съдебната власт, дата 24.10.2019 г., час 10.00, място - заседателната 

зала на Висшия съдебен съвет, ет. 3, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, гр. 

София, за изслушване на кандидата в откритата процедура за избор 

на главен прокурор на Република България. 

 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Пристъпваме към т. 2. Проект на 

решение за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура 

- Търговище. Внася Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Заповядайте, г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, с решение от 22 юли 

тази година Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри една щатна 

длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура - Търговище, с цел 

обезпечаване възможността за преназначаване на бившия 

административен ръководител, поради изтичане на втория му мандат. 

Тази бройка беше разкрита с условието, че при осигуряване на друга 

свободна щатна длъжност тя ще бъде съкратена, с оглед постигане на 

оптимална щатна численост в Окръжна прокуратура - Търговище. Към 

настоящия момент е налице такава свободна щатна длъжност 

„прокурор", поради което предлагаме да бъде съкратена. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, г-жо Машева.  

Имате възможност за изказвания, становища, предложения. 

Няма. Закривам дебата. Моля, гласувайте. Гласували общо 19 от 

членовете на Висшия съдебен съвет, „за" 19, „против" 0. Приема се 

проектът за решение за оптимизиране щатната численост на Окръжна 

прокуратура - Търговище. 
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/след проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната 

численост на Окръжна прокуратура - Търговище 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 

щатната численост на Окръжна прокуратура - Търговище, с 1 (една) 

свободна длъжност „прокурор", считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Пристъпваме към частта „Бюджет и 

финанси". Точка 3 от дневния ред. Обсъждане на проект на бюджет на 

съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 

2021 г. и 2022 г. Внася комисия „Бюджет и финанси". 

Преди да дам думата на представляващия Висшия съдебен 

съвет г-н Магдалинчев и председател на комисия „Бюджет и финанси", 

в изпълнение на законовата разпоредба, съм представил на Вашето 

внимание предложението за проект на бюджет така, както то е 

постъпило от комисия „Бюджет и финанси". 

Г-н Мадалинчев, заповядайте. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Благодаря, г-н Министър. Уважаеми 

колеги, пред вас е изготвения проект за бюджет на съдебната власт за 

2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. Аз ще 

направя едно резюме на изготвения проект на бюджет с основните 

моменти, които са заложени в него. 
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В началото да кажа, че той е изготвен в съответствие с 

решението на Министерския съвет от 31 май за бюджетната 

процедура и указанията на Министерството на финансите, във връзка 

с изготвянето на актуализираните бюджетни прогнози.  

Предложенията на органите още месец юли бяха изпратени 

до органите на съдебната власт, указанията за изготвянето на 

бюджета и всички постъпили предложения от органите на съдебната 

власт са обсъдени от дирекция „Бюджет и финанси" и са включени в 

проекта за бюджет. При изготвянето на разчетите са използвани 

всички потребности на числеността на магистрати и служители от 

съдебната администрация, определени спрямо броя на постъпилите 

дела, съдебните производства, тяхното нарастване и всички останали 

фактори, които имат значение за нормалното протичане работата на 

органите на съдебната власт. Разчетите са разработени на база 

утвърдения бюджет за 2019 г. на органите на съдебната власт, като са 

предвидени допълнителни разходи, които са необходими и които 

произтичат от други фактори, които са настъпили, като законодателни 

изменения, инфлация и т.н. 

В съответствие с чл. 130, ал. 2 от Конституцията и чл. 30, 

ал. 2, т. 5 от Закона за съдебната власт в прогнозата са предвидени 

средства по бюджета на Висшия съдебен съвет за управление на 

недвижимите имоти на съдебната система, средствата за заплати са 

индексирани спрямо утвърдения бюджет за 2019 г. В съответствие с 

чл. 233, ал. 6, изречение 1 от Закона за съдебната власт са 

предвидени средства по бюджета на Висшия съдебен съвет за 

допълнителни възнаграждения за магистратите в органите на 

съдебната власт с натовареност по-висока от средната за всяка 
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година от прогнозния период в размер на три основни заплати. По чл. 

233, ал. 6, изр. 2 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт са 

предвидени средства за допълнителни възнаграждения на 

магистратите и съдебните служители от специализираните органи на 

съдебната власт - съд, прокуратура и съдебни служители.  

В изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси" 

от 5 юни са предвидени средства за 100 нови щатни длъжности 

„съдебен помощник" в съдилищата. В изпълнение на разпоредбата на 

§ 154, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс от 2018 г. и решение на 

комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 

4/25.02.2019 г. са предвидени 23 нови щатни бройки за длъжността 

„съдия" в административните съдилища. 

Заложени са допълнително средства, съгласно одобрените 

от комисия „Съдебна администрация" към Прокурорската колегия 

предложения на работната група, сформирана в изпълнение на 

решение на комисия „Бюджет и финанси" от  06.02.2019 г. по 

актуализиране на ранговете на съдебните служители и изменение на 

Класификатора на длъжностите в администрацията на прокуратурата, 

като са предвидени средства за всички органи на съдебната власт.  

Предвидени са средства за обезпечаване на свободни 

щатни бройки през 2020 г. за срок от 6 месеца. В проекта за бюджет са 

включени средства за облекло на магистратите и съдебните 

служители, индексирани с 10 %, съобразно увеличението на средната 

заплата в бюджетната сфера за последните три години. Предвидени 

са средства за обезпечение по Закона за съдебната власт и Кодекса 
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на труда в размер на 16 100 000 лв. за 95 магистрати и 301 съдебни 

служители, в съответствие с информацията, подадена от органите на 

съдебната власт. Предвидени са средства в съответствие с 

разпоредбата на чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 

обучението на кандидатите за младши магистрати в Националния 

институт на правосъдието, за трудовите им възнаграждения и 

средствата за осигурителни вноски за 85 броя младши магистрати, 

предвидени в проектобюджета на Висшия съдебен съвет. В проектите 

на бюджет на съдилищата и на прокуратурата за 2020 г. са включени 

средства за изпълнение на разпоредбата на чл. 360е от Закона за 

съдебната власт и Наредбата за извършване на процесуални 

действия и удостоверителни … в електронна форма. Разходите в 

областта на електронното управление и на използваните 

информационни  и комуникационни технологии, предоставени от 

Държавна агенция „Електронно управление", изготвена на база 

предложенията на органите на съдебната власт са в размер на 15 900 

000 лв., от които 8 500 000 лв. за текущи разходи, а именно заплащане 

на различни видове услуги, свързани с поддръжката на софтуер и 

интернет услугите, както и обучение на IT специалисти и 7 400 000 лв. 

за капиталови разходи, включващи закупуването на компютри, копирни 

машини, сървъри, скенери, периферни устройства и софтуерни пакети 

и лицензи. Добавен е и резерв в размер на 900 000 лв. за трите 

години. 

Увеличението, което е предвидил проектобюджетът за 2020 

г., спрямо утвърдения бюджет в Закона за държавния бюджет за 2019 

г. е, както следва. В обобщени цифри, за Върховния касационен съд са 

4 200 000 лв., представляващи 20,4 % увеличение спрямо 2019 г. 
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Върховният административен съд  4 600 000 лв., което е увеличение 

26,5 % спрямо 2019 г. Прокуратурата на Република България - 52 300 

000 лв., ръст 19,6 %. Висшият съдебен съвет - 17 900 000 лв., ръст 

40,5 %.  

От бюджета на Висшия съдебен съвет са предвидени 

средства за основен ремонт и придобиване на сгради и съоръжения в 

съдебната власт в размер на 34 400 000 лв., по информация, 

предоставена от Комисия „Управление на собствеността", както и 

средства за застраховки на съдебните сгради и местни данъци и такси 

в размер на 3 300 000 лв.  

За Инспектората към Висшия съдебен съвет са предвидени 

допълнителни средства в размер на 1 500 000 лв. и 10 нови щатни 

бройки, което е с 18,7 % повече от утвърдения бюджет за 2109 г. 

За съдилищата ръстът е със 73 500 000 лв. и са предвидени 

123 нови щатни бройки, от които 23 за магистрати и 100 броя за 

съдебни служители. Тези 23 са, които казах вече, за съдиите в 

административните съдилища, в изпълнение на Закона за изменение и 

допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Ръстът тука е 

21,4 %.  

По отношение на приходите. Те и за трите години 2020, 

2021 и 2022 г. остават на едно и също ниво - 111 000 000 лв. 

По отношение на разходите. С решение на Министерски 

съвет № 195/2019 г. приблизителният таван на разходите по бюджета 

на съдебната власт за 2020 г., както и за 2021 г. и 2022 г. е в размер на 

741 300 000 лв., което представлява само 37 000 000 лв. ръст спрямо 

утвърдения бюджет за 2019 г. на съдебната власт, което представлява 

5,25 %. Този размер на разходите по бюджета за 2020 г. дава 
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възможност единствено да се актуализират заплатите на заетата 

щатна численост с 10 %, като размерът на всички други разходи се 

запазва на нивото на 2019 г.  

Проектобюджетът за 2020 г. е разработен на база щатна 

численост, като свободните бройки са обезпечени за период от 6 

месеца.  

За Инспектората допълнително са предвидени средства за 

10 щатни бройки, които произтичат от измененията в Закона за 

изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, 

където на Инспектората към Висшия съдебен съвет са възложени 

нови функции. Става въпрос за 5 щатни бройки за експерт с висше 

юридическо образование, 4 щатни бройки за системни 

администратори и 1 щатна бройка за главен специалист - 

деловодител.  

За съдилищата са заложени средства за разкриване на 100 

щатни бройки за съдебни помощници, съгласно решение на комисия 

„Бюджет и финанси" от 5 юни 2019 г. Те и миналата година бяха 

разчетени за тази година, но се очакваше изменение на Закона за 

съдебната власт, с оглед промяна на техните функционални 

правомощия.  

За Националния институт на правосъдието са заложени за 

2021 г. и 2022 г. за 28 щатни бройки, които са прехвърлени в 

прокуратурата в Националния институт на правосъдието за 

обезпечаване на почивната база „Св. св. Константин и Елена" във 

Варна.  
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Разходите по проектобюждета на съдебната власт са 

разработени, както на база използвания бюджет на съдебната власт 

за 2019 г., така и предложенията на органите на съдебната власт. 

Общият размер на разходите по години по проекта за 

бюджет и бюджетните прогнози за следващите две години, са: за 

2020г. - 859 300 000 лв.; за 2021г. - 938 000 000 лв.; за 2022г. - 1 005 

800 000 лв.  

По отношение на заплатите. Предвидена е актуализация на 

работната заплата спрямо утвърдения бюджет за 2019 г. Разходите за 

заплатите са планирани с увеличение в размер от 10 % за всяка 

година от периода. Съгласно данните на НСИ средната работна 

заплата на заетите в бюджетната сфера за последното тримесечие на 

2018 г. е в размер на 1 163 лв. Наблюдавайки тенденцията за развитие 

на средната работна заплата на заетите лица в бюджетната сфера от 

2016 г., дори от 2015 г. сме започнали, до момента се установява, че 

средната годишна заплата на наетите по трудови и служебни 

правоотношения в бюджетните организации се увеличава спрямо 

предходните години с 9,6 %. Средната работна заплата за първото 

полугодие на 2019 г., съпоставена със средната заплата за 2018 г. е 

увеличена с 9,06 %. Прогнозният размер на средната заплата до края 

на 2019 г., при запазване на тенденцията от 2018 г., показва очаквано 

увеличение дори над 10 %. На база на тези данни заплатите са 

изчислени с общо увеличение от по 10 % за всяка от трите години, 

като средствата са се разпределяли с решение на Пленума на Висшия 

съдебен съвет.  

Средствата по чл. 233, ал. 6, изр. 1, както казах, са в размер 

на 22 000 000 лв. и включват допълнителни възнаграждения на 
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магистратите в органите на съдебната власт с натовареност по-висока 

от средната в размер на три основни възнаграждения. По абсолютно 

същия начин са заложени и средствата по чл. 233, ал. 6, изр. 2 и чл. 

345, ал. 5 от Закона за съдебната власт по отношение на магистратите 

и съдебните служители в специализираните органи /съд и 

прокуратура/ в размер на три основни възнаграждения.  

Необходимите средства за разкриване на нови щатни 

бройки в органите на съдебната власт са разчетени в размер на 4 200 

000 лв. Тези средства включват предвидените нови щатни бройки за 

съдилищата 23, за съдиите в административните съдилища. 

Предвидени са нови щатни бройки за съдебни служители - 100 щатни 

бройки за длъжността „съдебен помощник", във връзка с решението, 

което цитирах на комисия „Бюджет и финанси" и 10-те щатни бройки за 

Инспектората към Висшия съдебен съвет.  

Средствата за обезпечаване на свободните щатни бройки - 

18 900 000 лв. За 2020 г. свободните бройки в системата са 810, от 

които 528 магистрати, 8 съдии-изпълнители, 9 съдии по вписванията и 

265 броя съдебни служители. Те са обезпечени само за 6 месеца. 

Знаете защо е така, те не се заемат в самото начало на годината, а 

последователно през годината. 

Средствата за актуализиране на ранговете на съдебните 

служители и измененията в Класификатора на длъжностите в 

администрацията на Прокуратурата на Република България, 

Върховния касационен съд, Върховния административен съд и 

съдилищата - 13 700 000 лв. Заложени са допълнителни средства, 

съгласно одобреното от комисия „Съдебна администрация" към 

Прокурорската колегия предложение на работната група в изпълнение 
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на решение на комисия „Бюджет и финанси" от 6 февруари 2019 г. по 

актуализиране на ранговете на съдебните служители и изменение на 

Класификатора на длъжностите в администрацията на прокуратурата. 

Аналогични са и промените в Класификатора на Върховния 

административен съд и Върховния касационен съд, като също са 

предвидени допълнителни средства, съобразно предложените от тези 

институции промени в Класификатора на длъжностите на 

администрацията на Върховния административен съд и Върховния 

касационен съд. 

Разходите за заплатите са както следва: за 2020 г. - 526 800 

000 лв.; за 2021 г. - 601 500 000 лв.; за 2022 г. -  659 800 000 лв. Само 

за заплатите са предвидени 94 900 000 лв. в повече спрямо 

актуализирания бюджет за 2019 г. 

Осигурителните вноски. Заделени са средства в размер на 

26 % от средствата за заплати, което е с 20 600 000 лв. повече от 

бюджета за 2019 г.  

Другите възнаграждения и плащания, а именно за 2020 г. те 

са 59,3; 2021 г. - 60 900 000; 2022 г. - 66 700 000 лв., при първоначално 

утвърдения бюджет за 2019 г. в размер на 49 300 000 лв. 

увеличението предвидено за 2020 г. е 10 000 000 лв.  

Предвидените средства за облекло на магистрати и 

съдебни служители, в съответствие с изискванията на Закона за 

съдебната власт по разпоредбите на чл.чл. 221, 277, 299 и 352 са с 

ръст на увеличение 10 % и са в размер, както следва: за 2020 г. - 2 596 

лв.; 2021 г. - 2 856 лв.; 2022 г. - 3 142 лв. за бройките на база, на които 

е разработен проектобюджетът. 
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За свободните щатни бройки за 2020 г. е заложена по една 

заплата, тъй като те са обезпечени само за срок от 6 месеца. 

Средствата за обезщетение по Кодекса на труда и Закона 

за съдебната власт са взети от предложенията на органите на 

съдебната власт и са в размер на 16 100 000 лв., и касаят 95 

магистрати и 301 съдебни служители.  

Предвидени са средства за възнаграждение на вещи лица и 

съдебни заседатели, както и за персонал по извън трудови 

правоотношения. Или за издръжка предвидените по бюджета и по 

бюджетната прогноза за следващите две години средства са 83 000 

000 лв. за 2020 г., 82 300 000  лв. за 2021 г. и 84 400 000 лв. за 2022 г. 

Увеличение спрямо първоначално утвърдения бюджет за 

2019 г. е 11 900 000 лв., от които разходите за материали са 1 400 000 

лв. в повече, поради това че част от разходите, предвидени по този 

ред, са с дейност в областта на електронното управление. 

Разходите за вода, горива и енергия са завишени с 1 900 

000 лв., поради промяна на цените. Средствата за текущ ремонт са 

увеличени с 1 400 000 лв. 

Средствата за СБКО са в размер на 3 % от средствата за 

основни заплати и са в размер на 3 500 000 лв. в повече от 2019 г. 

За обезщетения по Закона за отговорността на държавата 

са предвидени 3 300 000 лв. повече по бюджета на прокуратурата. 

Предвидена е инфлация в размер на 2,8 %, съгласно 

данните на макроикономическите и финансовите показатели, 

публикувани в изданието на Министерство на финансите „Бюджет". 

Предвидени са средства за застраховка „Злополука" на 

магистрати и съдебни служители, за наеми на сгради, ползвани от 
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органите на съдебната власт, за вода, горива, енергия и командировки 

в чужбина. 

Капиталовите разходи. Средствата за основен ремонт и 

придобиване на сгради за всички органи на съдебната власт са 

предвидени по бюджета на Висшия съдебен съвет. Те са в размер на 

34 400 000 лв. за 2020 г.; 20 700 000 лв. за 2021 г. и 7 700 000 лв. за 

2022 г. 

За придобиване на компютри, хардуер, придобиване на 

копирни машини, телефонни централи, телефонно оборудване, както и 

за придобиване на програмни продукти са заложени средства в размер 

на 7 400 000 лв., съгласно представената справка в Държавна агенция 

„Електронно управление". 

Разходи за придобиване на транспортни средства са 

заложени само за Прокуратурата на Република България, тъй като 

през 2018 г. беше организирана обществена поръчка за 

предоставянето на 37 автомобила за нуждите на органите на 

съдебната власт. Тогава не бяха предоставени такива на 

прокуратурата. 

Предвиден е и резерв за неотложни нужди, който е в размер 

на 900 000 лв. При разработването на разходната част в 

проектобюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 

2021 г. и 2022 г. е предвидено оптимално финансово осигуряване на 

основните политики, на които е подчинена дейността на съдебната 

система, а именно: Политика 1 - осъществяване на правосъдие и 

правораздавателната власт, с цел защита правата и законните 

интереси на гражданите и юридическите лица; Политика 2 - спазване 

законността в Република България; Политика 3 - управление и 
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организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава 

нейната независимост; Политика 4 - укрепване на професионалната 

квалификация на правоприлагащите органи; Политика 5 - контрол на 

органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на 

законосъобразност, обективност и публичност; Политика 6 - 

електронно правосъдие и Политика 7 - управление на недвижимите 

имоти на съдебната власт. 

По-подробната информация е приложена към проекта за 

бюджет; както и справките, които са подготвени. 

Благодаря Ви. Имам готовност за въпроси. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, г-н Магдалинчев. Г-н 

Магдалинчев остава на разположение за детайлизиране на отговори 

по конкретни въпроси. Имате възможност за изказвания, мнения, 

предложения. 

Докато обмисляте Вашите изказвания, само в резюме 

казвам, ако не сте забелязали, рамката, която РМС № 195 ни дава за 

увеличение на бюджета е с 5 % и 25 стотни, което е 37 милиона, 

нашето увеличение е с 21 %, което е 148 400 000 лв., т.е. надскочили 

сме, грубо сметнато, 111 000 000 лв., които ще трябва подробно да 

обосноваваме в следващата бюджетна процедура. 

Ако няма изказвания ще закрия дебата.  

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Предложението на комисия „Бюджет 

и финанси" за проект на решение е: 

1. Пленумът на Висшия съдебен съвет приема внесения от 

министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 

2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г., с 

доклад и приложенията към него. 
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2. Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. 

и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. ведно с 

приложенията да бъдат изпратени в Министерството на финансите и 

Министерския съвет в указания срок за включване в проекта за Закон 

за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

3. Възлага мандат на представляващия Висшия съдебен 

съвет, главния прокурор на Република България и председателите на 

Върховния касационен съд и Върховния административен съд да 

проведат срещи и консултации с компетентните органи във връзка с 

проекта на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани 

бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, г-н Магдалинчев. Колеги, 

моля гласувайте. Гласували общо 20 членове на Висшия съдебен 

съвет; „за" 20, „против" 0. Приема се. 

 

/след проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на 

съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 

2021 г. и 2022 г. 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ПРИЕМА внесения от министъра на правосъдието 

проектобюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани 

бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г., с доклад и приложенията към 

него. 
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3.2. Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2020 

г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. ведно с 

приложенията да бъдат изпратени в Министерството на финансите и 

Министерския съвет в указания срок за включване в проекта за Закон 

за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

3.3. ВЪЗЛАГА мандат на представляващия Висшия 

съдебен съвет, главния прокурор на Република България и 

председателите на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд да проведат срещи и консултации с 

компетентните органи във връзка с проекта на бюджет на съдебната 

власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022г. 

 

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Следват точки, които са предложения 

за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО. 

Моля да ми позволите да се оттегля и моля 

представляващият г-н Магдалинчев да заеме мястото на 

председателстващия. Благодаря Ви. 

 

/Данаил Кирилов напуска залата/ 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

 

          ДАНАИЛ КИРИЛОВ 
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/Заседанието продължава под председателството на 

Боян Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет/ 

 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме с 

т. 4 и т. 5 от дневния ред. Да закрием мониторите. 

/камерите са изключени/ 

/камерите са включени/ 

По т. 4 от дневния ред Пленумът на Висшия съдебен съвет 

прие решение, с което дава съгласие да се отпусне еднократна 

парична помощ в размер на 5 000 лв. от централизираните средства 

на фонд СБКО за 2019 г. на Дида Иванова Караджова - главен 

счетоводител във Военен съд - гр. Сливен. 

По т. 5 от дневния ред Пленумът на Висшия съдебен съвет 

прие решение, с което дава съгласие да се отпусне еднократна 

парична помощ в размер на 4 000 лева от централизираните средства 

на фонд СБКО за 2019 г. на Ралица Иванова Атанасова - старши 

специалист - счетоводител в Районна прокуратура гр. Русе. 

Точка 6 от дневния ред. 

Уважаеми колеги, направил съм предложение за 

откриването на процедура за назначаване на длъжността „главен 

секретар" на Висшия съдебен съвет. Добре известно на всички Вас е, 

че с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 11 юли тази 

година, Пленумът прекрати трудовият договор на тогавашния главен 

секретар Силвия Илиева и определи временно изпълняващ 
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длъжността „главен секретар" на Висшия съдебен съвет Николай 

Найденов.  

Заемането на  длъжността „главен секретар" на Висшия 

съдебен съвет се извършва само след провеждането на конкурс. В 

съответствие с разпоредбата на чл. 355, ал. 3 от Закона за съдебната 

власт е предвидено, че главният секретар се назначава с решение на 

Висшия съдебен съвет, след провеждането на конкурс. Съгласно чл. 

64, ал. 2 от Правилника за организация дейността на Висшия съдебен 

съвет и неговата администрация конкурсът се извършва, съгласно 

правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен 

секретар на Висшия съдебен съвет, приети с решение на Пленума 

миналата година, 2018 г., от настоящия състав на Висшия съдебен 

съвет. Конкурсът се обявява с решение на Пленума, в което се 

определят минималните изисквания за заемане на длъжността, 

специфичните изисквания за длъжността, начинът на провеждане на 

конкурса, необходимите документите и мястото, където се обявяват 

списъците или други съобщения във връзка с конкурса. 

Знаете, че миналата година през месец юни влязоха в сила 

измененията в Закона за съдебната власт, в това число и в частта по 

чл. 340а, където се предвидиха изменения за условията за 

назначаване на съдебни служители в съдебната власт. Главният 

секретар е също служител в съдебната власт. Отделно от това, в 

Правилата на Пленума на Висшия съдебен съвет от 22 март 2018 г. 

при обявяването на конкурса за назначаване на главен секретар на 

Висшия съдебен съвет, са посочени изисквания, които бяха в 

съответствие с чл. 340а, ал. 1 и 3 от Закона за съдебната власт. Тези 

промени, както и последвалото след провеждането на 



 21 

миналогодишния конкурс, и след приемането на правилата миналата 

година, се прие и влезе в сила новия правилник, Правилникът за 

организация дейността на Висшия съдебен съвет и неговата 

администрация на 22 февруари тази година. Всички тези промени 

налагат и промяна в длъжностната характеристика на главния 

секретар на Висшия съдебен съвет, поради което се налага всички 

тези промени да влязат сега и да се заложат в длъжностната 

характеристика за главния секретар при провеждането на новия 

конкурс. 

С проекта на решение се предлага на Пленума на Висшия 

съдебен съвет да се утвърди, поради тази причина, актуализиране на 

длъжностната характеристика за длъжността „главен секретар", която 

да е съобразена с новия Правилник, с правилата и със Закона за 

съдебната власт. 

Обявяването на конкурса съдържа кратко описание на 

длъжността, съгласно длъжностната характеристика и информация за 

трудовото възнаграждение. Следва да се публикува в един централен 

ежедневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

Предложението ми е Пленумът на Висшия съдебен съвет 

да приеме решение, с което да се обяви конкурс за назначаване на 

длъжността „главен секретар на ВСС", където да се включат 

изискванията за заемане на длъжността, образователната степен, 

образователно-квалификационна степен, трудов стаж, 

компетентности, допълнителна квалификация, лични качества. Всичко 

е подробно описано в проекторешението, което Ви се предлага. 

Списъкът или други съобщения във връзка с конкурса, обявлението за 

конкурса, кратко описание на длъжността, размера на 
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възнаграждението. 

Уважаеми колеги, това е моето предложение, вече няколко 

месеца Висшият съдебен съвет е без главен секретар и ние не можем 

да продължим така. 

Заповядайте, ако имате изказвания по тази точка от 

дневния ред. Не виждам изказвания. Режим на гласуване по 

предложения проект на решение. Петнадесет гласували; 15 „за". 

Приема се предложението. 

 

/след проведеното явно гласуване/ 

6. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на 

длъжността „главен секретар на Висшия съдебен съвет" 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

6.1. На основание чл. 355, ал. 3 от Закона за съдебната 

власт и чл. 64, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на 

Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 

5 от Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен 

секретар на Висшия съдебен съвет, ОБЯВЯВА КОНКУРС за 

назначаване на длъжността „главен секретар на ВСС". 

6.1.1. Изисквания за заемане на длъжността: 

Образование: висше. 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър" по 

специалността „Право", с придобита юридическа правоспособност. 

Трудов стаж и професионален опит: най-малко 8 /осем/ 
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години стаж, съгласно чл. 355, ал. 2 от ЗСВ и в съответствие с чл. 164, 

ал. 2, ал. 8 - 10 от ЗСВ. 

Необходими компетентности: 

Да познава нормативната уредба на съдебната власт. 

Да познава материалното и процесуалното право. 

Да познава нормативната уредба, свързана с движението, 

съхранението и опазването на служебната документация. 

Да познава нормативната уредба, свързана с 

класифицираната информация и да работи с документи, съдържащи 

такава информация. 

Да познава вътрешноведомствената уредба, регулираща 

функционирането на ВСС и неговата администрация. 

Да познава нормативната уредба, регулираща 

функционирането на органите на съдебната власт. 

Да познава решенията на ВСС, регламентиращи 

административното устройство и осигуряване дейността на съдебната 

система. 

Да познава решенията на ВСС, регламентиращи кадровото 

и служебно положение на магистрати и съдебни служители. 

Лични делови качества: компетентност, способност за 

вземане на управленски решения, отлични организационни 

способности, отговорност, оперативност, ефективност, инициативност, 

комуникативност, ръководни умения и за работа в екип, коректност, 

лоялност. 

Допълнителна квалификация/обучение: Microsoft Office - 

Word, Excel, Internet. 

Кандидатът да е лице, което: 
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- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано; 

- притежава необходимите нравствени и професионални 

качества; 

- към момента на назначаване следва да отговаря на 

изискванията на чл. 340а, ал. 1 - 3 от Закона за съдебната власт. 

6.1.2. Начин на провеждане на конкурса и показатели за 

оценяване на кандидатите: 

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, 

които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати представят 

концепция за работата си като главен секретар и отговарят на въпроси 

на членовете на конкурсната комисия. 

Оценяването на допуснатите кандидати ще се извърши по 

шестобалната система, по показателите, определени с чл. 9, ал. 2 от 

Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен 

секретар на ВСС. 

6.1.3. Необходими документи, място и срок за 

подаването им: 

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено 

заявление за участие в конкурса, към което се прилагат: 

- подробна автобиография, подписана от кандидата; 

- заверено копие от диплома за завършено висше 

образование по специалността „Право"; 

- заверено копие от удостоверение за придобита 

юридическа правоспособност; 

- медицинско удостоверение, издадено в резултат на 
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извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо 

заболяване; 

- копия от документите, удостоверяващи 

продължителността на трудовия стаж; 

- концепция за работа като главен секретар, която трябва да 

съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ на 

структурата и функциите на администрацията; краткосрочни и 

дългосрочни цели за развитието на администрацията и план за 

постигането им; 

- декларация от кандидата, че е пълнолетен български 

гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан на лишаване 

от свобода за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от 

правото да заема определена длъжност; 

- други документи, свързани с изискванията за заемането 

на длъжността. 

Документите се подават в сградата на Висшия съдебен 

съвет, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, ет.1, стая № 102 - деловодство, от 

08.30 до 17.00 часа, в 30-дневен срок от публикуването на обявата в 

централен ежедневник. 

6.1.4. Списъци или други съобщения във връзка с 
конкурса се обявяват на интернет страницата на ВСС www.vss.justice.bg 

<http://www.vss.justice.bg/> и на общодостъпно място - на таблото в 
сградата на ВСС - централен вход. 

 

6.2. Обявление за конкурса, съдържащо всички данни от 

решението по т. 6.1, кратко описание на длъжността съгласно 

длъжностната характеристика и информация за трудовото 

възнаграждение, да се публикува в един централен ежедневник и на 
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интернет страницата на ВСС и да се постави на общодостъпното 

място по т. 6.1.4. 

6.2.1. Кратко описание на длъжността: Ръководи 

администрацията на ВСС, като осъществява и административното 

ръководство за подготовка на заседанията на пленума и колегиите на 

ВСС и за изпълнение на техните актове; ръководи, организира, 

координира и контролира функционирането на администрацията на 

ВСС; осъществява ръководство по отношение на човешките ресурси в 

администрацията на ВСС; осъществява методическо ръководство и 

контрол по отношение на съдебните администратори. 

Длъжностната характеристика е на разположение на 

кандидатите в деловодството на Висшия съдебен съвет. 

6.2.2. Размер на основното възнаграждение: 80 на сто от 

възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд, съгласно 

чл. 355, ал. 6 от ЗСВ. 

6.3. УТВЪРЖДАВА длъжностна характеристика на 

длъжността „главен секретар на Висшия съдебен съвет". 

 

 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Уважаеми колеги, аз докладвам по 

тази точка. Във ВСС по електронната поща е получено писмо от 

Главна дирекция "Правосъдие" на Европейската комисия, с което е 

направена покана за участие в предстояща среща на лицата за 

контакт на националните съдебни съвети. Срещата е на 3 октомври 

2019 г. в Брюксел, Белгия. С решение на комисия "Международна 

дейност" от 2013 г. като лице за контакт на националната съдебна 

система от страна на България и лице за контакт с Европейската 
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комисия за развитието на "Информационно табло" на ЕС в областта 

на правосъдието е определена Христина Тодорова. Организаторите 

поемат пътните разходи и разходите за една или две нощувки, от една 

до две нощувки, участниците следва да потвърдят участието си в срок 

до 16 септември 2019 г., а тъй като както казах Христина Тодорова е 

определена за лице за контакт, предложението ни е Пленумът да 

приеме решение, с което да възложи на главния секретар на ВСС да 

командирова за участие в срещата на лицата за контакт на 

националните съдебни системи, за периода от 2 до 4 октомври 

Христина Тодорова. Пътните разходи и разходите за настаняване са 

за сметка на Европейската комисия, а разходите за дневни пари за три 

дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на 

ВСС.  

По точка 7 изказвания, колеги? Няма. Режим на гласуване 

по предложения проект за решение. 

Гласували 17, 17 "за", 0 "против". Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

7. ОТНОСНО: Командироване на представител на 

Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на 

лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се 

проведе на 03 октомври 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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7.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова 

за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни 

системи, за периода 02 - 04 октомври 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия, 

следното лице: 

7.1.1. Христина Тодорова – директор на дирекция 

„Международна дейност и протокол” в АВСС. 

7.2. Пътните разходи и разходите за настаняване са сметка 

на Европейската комисия. 

7.3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите 

за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

 

* * * * 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Точка 8 от дневния ред.  

Заповядайте, колега Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, точка 8 е свързана с 

предстояща работна среща по проект, по който ВСС е бенефициент. 

Проектът е на тема "Електронен обмен на доказателства" чрез 

системата  "e-CODEX". Както знаете в партньорство сме с още 16 

държави-членки на ЕС. Срещата ще се проведе 25-26 септември 2019 

г. във Флоренция, поради което предложението е за командироване на 

Георги Бончев, който е директор на дирекция "Информационно 

обслужване" при Администрация на главния прокурор и на Анелия 

Чомакова, която е главен експерт в дирекция "Информационни 

технологии и съдебна статистика" към АВСС двамата експерти. И до 

настоящият момент са участвали в предишни работни срещи по 

проекта. 
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БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Благодаря, колега Машева. Колеги, 

изказвания по точка 8 от дневния ред? Не виждам изказвания. Режим 

на гласуване по предложения проект на решение. 

17 гласували, 17 "за", 0 "против". Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

8. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в 

среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, 

финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще 

се проведе на 25-26.09.2019 г. в гр. Флоренция, Италия 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

8.1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република 

България да командирова г-н Георги Бончев, директор дирекция „ИОТ“ 

при АГП, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of 

e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се 

проведе в периода 25-26.09.2019 г. в гр. Флоренция, Италия.  

8.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова 

г-жа Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни 

технологии и съдебна статистика“ в АВСС, за участие в работна среща 

по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по 

програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 25-26.09.2019 

г. в гр. Флоренция, Италия.  

8.3. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари за 2 дни, 

медицински застраховки и нощувки по фактически размер на двамата 
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представители на екипа по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, 

като 80 % от извършените разходи ще бъдат възстановени от 

бюджета на проекта в съответствие с правилата на Програма 

„Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи 

със самолет. 

 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Точка 9 от дневния ред – проект на 

Постановление на Министерския съвет за създаване на национален 

механизъм за мониторинг. Докладва г-жа Пашкунова. 

Заповядайте, колега Пашкунова. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Колеги, "Правната комисия" 

внася за обсъждане и съгласуване проект на Постановление на 

Министерски съвет за създаване на национален механизъм за 

мониторинг с борбата с корупцията и организираната престъпност, 

съдебната реформа и независимостта на съдебната власт, както и на 

Съвет за координация и сътрудничество. С наше решение от 27 юни 

тази година ние принципно сме дали съгласие да участваме в Съвет 

за координация и сътрудничество между изпълнителната, 

законодателната и съдебната власт. Настоящият проект е изготвен и 

представен на нашето внимание след проведени обществени 

обсъждания, той е с по-широк обхват на правоприлагане и съдържа 

по-подробна регламентация. Предлага се да се създаде механизъм, 

какъвто до момента не е съществувал, в национален мащаб, който да 

проследява изпълнението на мерки и дейности, както и да се докладва 

пред обществеността по показателите "Независимост на съдебната 

власт", "Съдебна реформа" и "Борба с корупцията и организираната 

престъпност". В съставът се предвижда да влязат представители на 
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изпълнителната власт, заместник-министър председателя с ресор 

"Правосъдие", както и министрите на финансите, вътрешните работи и 

правосъдието, и ръководителя на главния Инспекторат към 

Министерския съвет. От съдебната власт съответно 

представляващият ВСС, председателите на Върховния касационен и 

Върховния административен съд, главният прокурор, главният 

инспектор от Инспектората на ВСС. Разписана е процедура за 

провеждане на заседание и се предвижда и създаването на 

Граждански съвет, който да осъществява гражданско наблюдение 

върху постигнатия напредък и изпълнението на мерките и дейностите 

по посочените показатели. Колеги, съдържа се и подробен регламент 

на задълженията и отговорностите на съответните институции по 

показатели "Независимост на съдебна власт и отчетност", "Борба с 

корупцията и организираната престъпност" и съдебната реформа. 

Нашето предложение е да дадем съгласие по чл. 21, ал. 3 от Закона за 

администрацията, тъй като се предвижда по-широк обсег на 

институциите, които влизат в състава на този Съвет за координация и 

сътрудничество, и да съгласуваме предложения проект на 

Постановление на Министерския съвет в този му вид, в тази редакция, 

без забележки. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колеги, изказвания по точка 9? Не 

виждам. Предложението е Пленума на ВСС, така както каза г-жа 

Пашкунова, да даде съгласие ВСС в качеството на държавен орган да 

бъде член на Съвета за координация и сътрудничество" и съгласува 

Постановлението на Министерския съвет без забележки. 

Режим на гласуване с предложения проект на решение, 

колеги. 
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19 гласували, 19 "за", 0 "против". Приема се. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

9. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския 

съвет за създаване на национален механизъм за мониторинг в 

борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната 

реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за 

координация и сътрудничество 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, в съответствие с чл. 21, ал. 3 от 

Закона за администрацията, Висшият съдебен съвет, в качеството му 

на държавен орган, да бъде член на Съвета за координация и 

сътрудничество. 

9.2. СЪГЛАСУВА, на основание чл. 32, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предложения проект на Постановление на 

Министерския съвет за създаване на национален механизъм за 

мониторинг в борбата с корупцията и организираната престъпност, 

съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет 

за координация и сътрудничество, без забележки в останалата част. 
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БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Поради изчерпване на дневния ред, 

закривам заседанието. Следващото заседание на 26-ти септември 

2019 г. 

 

 

Закриване на заседанието – 10.30 ч. 

 

 

 

Стенографи: 

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 16.09.2019 г./ 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 


