
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 16 МАРТ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ 

Висшия съдебен съвет 

 

 

ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Гергана Мутафова, Георги 

Кузманов, Иван Гешев, Калина Чапкънова, Стефан Гроздев 

 

 

На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. 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 – 11.10 ч. 

 

 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Откривам извънредното 

заседание на Пленума на ВСС за днес. В залата имаме кворум, 

поради което са налице предпоставките за започване на 

заседанието. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/Res-VSS-2020-03-16-0.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/Res-VSS-2020-03-16-0.pdf
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Заседанието е с две точки: Точка 1 това е предоставяне 

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

управлението на бюджета на съдебната власт за периода на 

обявеното извънредно положение в страната от 13 април, когато не 

се провеждат заседания на Пленума на ВСС. 

И точка 2 – предоставяне права на комисия по 

"Управление на собствеността" за вземане на решения, свързани с 

упражняването правомощията, предвидени в чл. 18 от Правилника 

за организацията дейността на ВСС и неговата администрация, за 

периода на обявеното извънредно положение. 

Това са само двете точки. Ако си спомняте ние миналата 

седмица казахме, че заседанието на Пленума ще се проведе на 9 

април, но практически това ще е малко преди изтичането на 

извънредното положение, каквато не е идеята всъщност. Затова, за 

да не събираме впоследствие отново по тези въпроси, тъй като това 

е единствено правомощие на Пленума на ВСС да упълномощи тези 

комисии да упражняват тези правомощия, само за определен 

период от време, каквито той е предоставял и през времето на 

лятната ваканция и около коледните празници, така че аналогично 

на това нещо се внасят предложения от комисия "Бюджет и 

финанси", т.е. от мен като председател на комисията и от комисията 

по "Управление на собствеността", чрез г-н Диков, за 

предоставянето на такива правомощия. 

Казвам, че по точка 1 на дневния ред предложението ми 

ще бъде само: Пленумът на ВСС да упълномощи комисия "Бюджет 

и финанси" в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън 

правомощията, делегирани с решение на Пленума на ВСС по т. 12 

от протокол 2 от 24.1.2019 г., точка 8 по протокол 3 от 7.2.2019 г., в 

периода на обявеното извънредно положение в страната до 13 
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април 2020 г., когато не се провеждат заседания на Пленума на 

ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с финансиране на 

органите на съдебната власт, взаимоотношенията с компетентните 

държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. 

Оттеглям точка 2 от това предложение, което се отнася за 

обществените поръчки. През този период от време, т.е. общо взето 

остават още три седмици, не е необходимо да се провеждат каквито 

и да е процедури по обществени поръчки, още повече, че няма 

толкова спешни случаи. И точка 3 да стане съответно т. 2: Комисия 

"Бюджет и финанси" да уведоми Пленума на ВСС за взетите 

решения по управление на бюджета на съдебната власт за този 

период от време. 

По точка 1, колеги, изказвания имате ли? Ако няма 

изказвания по точка 1 предлагам режим на гласуване с 

предложения проект на решение, така както ви го прочетох, без 

точка 2, респективно точка 3 става точка 2.  

18 гласували, 18 "за", 0 "против". Приема се. 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

1. ОТНОСНО: Предоставяне на права на Комисия 

„Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на 

бюджета на съдебната власт за периода на обявеното извънредно 

положение в страната до 13 април 2020 г., когато не се провеждат 

заседания на Пленума на ВСС 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

 

1.1. 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 

периода на обявеното извънредно положение в страната до 13 

април 2020 г., когато не се провеждат заседания на Пленума на 

Висшия съдебен съвет, 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. 

1.2. Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на 

Висшия съдебен съвет за взетите решения по управление на 

бюджета на съдебната власт. 

 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Точка 2 от дневния ред. 

Колега Диков, заповядайте! 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Колеги, предлагам Пленума 

да вземе следното решение: Точка 1 – упълномощава комисия по 

"Управление на собствеността" в състав не по-малко от четирима 

нейни членове да взема решения, свързани с упражняване на 

правомощията на комисията, предвидени в чл. 18 от Правилника за 

организация на дейността на ВСС и неговата администрация, за 

периода на обявеното извънредно положение в страната до 13 

април 2020 г. 

И точка 2 – комисия по "Управление на собствеността" да 

уведоми Пленума на ВСС за взетите решения. 
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БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Изказвания по точка 2? Не 

виждам. Режим на гласуване по предложения проект на решение по 

точка 2. 

18 гласували, 18 "за", 0 "против". Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Проект на решение за предоставяне на 

права на Комисия „Управление на собствеността“ за вземане на 

решения, свързани с упражняване на правомощията й, предвидени 

в чл. 18 от Правилника за организация на дейността на Висшия 

съдебен съвет и неговата администрация, за периода на обявеното 

извънредно положение в страната до 13 април 2020 г. 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

2.1. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Управление на 

собствеността“ в състав не по-малко от четирима нейни членове да 

взема решения, свързани с упражняване на правомощията й, 

предвидени в чл. 18 от Правилника за организация на дейността на 

Висшия съдебен съвет и неговата администрация, за периода на 

обявеното извънредно положение в страната до 13 април 2020 г., 

когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен 

съвет. 

Мотиви: Разпространението на COVID-19 на 

територията на Република България и обявеното с решение от 

13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 

извънредно положение, както и препоръките на Националния 

оперативен щаб, създаден със заповед на министър-
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председателя на Република България, за спазване на социална 

дистанция. 

2.2. Комисия „Управление на собствеността“ да уведоми 

Пленума на Висшия съдебен съвет за взетите решения. 

 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колега Пашкунова, заповядайте! 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Благодаря. Колеги, аз искам 

да поставя въпроса "Правната  комисия" ще има ли мандат да 

изразява становище по нормативни актове, в рамките на 

съгласувателна процедура, защото, давам пример, в момента се 

обсъжда Наредба за съдебния статус. Срокът ни е до 27 март, ние 

няма да имаме заседание на 26-ти, първото доколкото знам на 

пленума е за 9 април насрочено, ако не се променят нещата, 

свързани с извънредното положение. Въпросът ми е – съгласни ли 

сте "Правната комисия" да изразява становище, има четирима 

представители на Прокурорска и четирима представители на 

Съдийска колегия, след което ние да ви уведомяваме за изразените 

становища или да не изпращаме такива, без санкцията на Пленума. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колеги, изказвания по това 

предложение на председателя на "Правната комисия"? Налага се 

понякога точно в този период от време да се представи становище 

по различни нормативни актове, законови или подзаконови актове, 

особено подзаконовите. През този период от време когато съвпада. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Аз имам доверие на колегите в 

"Правна комисия". 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Аз също имам доверие. Така или 

иначе в голямата си част те ни подготвят становищата.  

ГЛАСОВЕ: Това значи да се събираме отново по 

комисии. 
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БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Как ще се събирате? 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Може и он-лайн. 

ГЛАСОВЕ: На подпис. /говорят помежду си/ 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА: /говори без микрофон/ Така или 

иначе ще внасят промени в ГПК за процесуалните срокове и НПК, 

дали не може в ЗСВ също тази разпоредба, която е за нашата 

публичност на заседанията да имаме изключение, да вземаме 

решение на подпис. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: То въпросът не е за 

публичността, въпросът е за събирането на едно място на повече 

хора. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: За "Правна комисия". 

Предложението на колегата Пашкунова, дали през този период 

докато трае извънредното положение комисията по "Правни 

въпроси" може да изразява писмени становища по внесени искания 

за съгласувателна позиция. 

Заповядайте, колега Имова! 

ВЕРОНИКА ИМОВА: Колеги, предлагам становището 

писмено да се разпространи сред членовете на пленума и всеки да 

изрази становище, да се изпрати становището на всички, всеки да 

изрази мнение по и-мейлите, с оглед резултата от изпратените 

становища съответно да се формира решение. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колега Дишева. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: Лично аз ще гласувам против 

вземането на решение "Правна комисия" да изразява становище 

вместо Пленума, много често вие съм сигурна, че си спомняте, 

решенията на "Правна комисия" не са възприемани от Пленума. 

Освен това вярвам, че е част от процедурата, но след като сме 

уведомени и сме в такава ситуация и да не се изрази становище 
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това няма да препятства приемането на съответния нормативен акт, 

а вземането на решения от Пленума, включително и по такъв на 

пръв поглед незначителен въпрос като изразяване на становище по 

подзаконов нормативен акт ми се струва, че би въвело една 

практика, която закона не допуска. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колега Пашкунова, аз искам да 

питам – поставяте ли го официално като точка, която трябва да 

приеме Пленума. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Да, за да знаем какво да 

правим. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Добре. Колеги, други изказвания 

по предложението на г-жа Пашкунова, за точката, която тя иска да 

бъде включена в дневния ред и съответно да се гласува? Има ли 

изказвания? 

ВЕРОНИКА ИМОВА: Аз мисля, че това е единствената 

форма на приемане на решение,  защото в противен случай 

обезсмисляме всички мерки официални, които са предприети във 

връзка с извънредното положение. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Аз затова и попитах дали се 

прави официално като предложение. Колегата Пашкунова заяви, че 

прави официално предложение за включване като допълнителна 

точка в дневния ред на днешното заседание този въпрос.  

Подлагам на гласуване предложението на колегата 

Пашкунова за включване като допълнителна точка в днешния 

дневен ред на заседанието на Пленума въпросът следва ли 

комисията по "Правни въпроси" /намесва се Цветинка Пашкунова - 

да изразява становища в рамките на съгласувателни процедури по 

нормативни актове. Или в два варианта да бъде – да не изразява, и 

да изразява становище от името на Пленума/ Боян Магдалинчев – 
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през времето на извънредното положение. Добре. Колеги, подлагам 

на гласуване предложението за включване като допълнителна точка 

предложението на колегата Пашкунова. Режим на гласуване. 

Сега само за включването като точка в дневния ред. 

16 "за", 2 "против". Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

I. Включва в дневния ред следната допълнителна 

точка: 

3. Упълномощаване на Комисията по правни въпроси да 

изразява становище в рамките на съгласувателни процедури по 

нормативни актове от името на Пленума през времето на 

извънредното положение 

Внася: Цветинка Пашкунова 

 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Сега подлагам на гласуване във 

варианти. Вариант 1 – дава съгласие да изразява. Вариант 2 – да не 

изразява становища. В два варианта.  

ЛОЗАН ПАНОВ: При вземането на решението моля да 

имате предвид, че с оглед решението на Съдийска колегия да не се 

свикват Общи събрания на съответните колегии на Върховен 

касационен съд, Върховен административен съд, Общи събрания на 

съдилища за провеждане, включително и на отчетните събрания за 

избор на административни ръководители и т.н., или изслушването 

им, съдилищата нямат възможност да вземат становища и по 

тълкувателни решения, включително и по искания за произнасяне, и 
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за становище до Конституционния съд. В този смисъл очевидно е, 

че фактически в този период, който не знаем колко ще е дълъг, ние 

сме възпрепятствани да го направим. Не виждам пречка за този 

период да не взема становище и от помощната комисия, дотолкова 

доколкото колективния орган е този, който трябва да формира 

волята. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Аз искам да кажа следното, колеги. 

Аз не се съмнявам в добросъвестността и компетентността на 

колегите, които са в тази комисия, но аз също ще гласувам против 

поради следното съображение – досега ние взехме решения, които 

касаят организацията на нашата вътрешна работа във ВСС. Тук се 

касае обаче за становище, което да се изразява по законопроекти, 

което е една съгласувателна процедура и би следвало то да бъде 

изразено от пленума, а не от съответната колегия, от 

компетентността на съответната комисия. Също така с оглед 

безопасността не смятам, че трябва да събираме тази комисия, 

която е от осем човека, нали, осем човека, за да може да вземат 

тези становища. И на последно място – все пак това е една 

съгласувателна процедура и тя може да протече и без нашето 

становище. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Заповядайте, колега Пашкунова! 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Колеги, аз затова поставям 

този въпрос, нека да има решение на Пленума, за да не бъдем 

упрекнати след това, че сме бездействали, и че не сме изразили 

нашата позиция. Така че нека да изразим становище, ако 

решението е да не изразяваме, аз нямам нищо против. Въпросът е 

да не бъдем обвинени, че не сме си свършили работата. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Благодаря. Режим на гласуване 

по проекта на решение по предложението за решение от  г-жа 
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Пашкунова в два варианта – да изразява становище и вариант 

втори – да не изразява становище. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Вариант 1 – да, вариант 2 – не. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Вариант 1 – 6 да изразява 

становище, вариант 2 – 11, т.е. приема се вариант 2 – да не 

изразява становище. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Упълномощаване на Комисията по правни 

въпроси да изразява становище в рамките на съгласувателни 

процедури по нормативни актове от името на Пленума през времето 

на извънредното положение 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

Комисията по правни въпроси да не изразява становище 

в рамките на съгласувателни процедури по нормативни актове от 

името на Пленума през времето на извънредното положение. 

 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Поради изчерпване на дневния 

ред на Пленума, закривам заседанието. 

 

Закриване на заседанието – 11.25 ч. 

 

Стенограф: 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 18.03.2020 г./ 
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                                            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                             БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ  


