
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 6 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 09 ФЕВРУАРИ 2015 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов - министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Милка Итова, Михаил Кожарев, 

Сотир Цацаров 

 

 

/Откриване на заседанието - 10,30 ч./ 

 

 

ХРИСТО ИВАНОВ: Колеги, откривам заседанието. По 

дневния ред някой има ли против? 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Аз коментирах преди малко с г-жа 

Найденова, че има становище от Съюза на съдиите, което е 

отправено до ВСС. В тази връзка предлагам да включим като 

допълнителна точка разглеждането на това становище. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Заповядайте, г-жо Георгиева. 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА: Категорично се противопоставям да 

включим извънредна точка в дневния ред. Знаете, че заседанието 

ни е извънредно. Имаме комисии, които са не по-малко важни, 

макар и помощни комисии. Имаме работа, която е планувана от 

преди повече от седмица. Затова категорично се противопоставям 

да включим извънредна точка в дневния ред, още повече, че аз 
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например не съм запозната с това становище. Изведнъж се говори 

за някакво становище, нека да го видим какво е. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Други становища, колеги? 

Ако искате, г-жо Колева, се включете. 

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Уважаеми колеги, действително днес 

имаме заседания, насрочени отдавна, на постоянни комисии. 

Предлагам да се ограничим в първите две точки, заради които 

свикахме, или по-скоро правоимащите свикаха това заседание. Аз 

дори се противопоставям и на допълнителната точка. Даже в 

самото решение на Комисия „Публична комуникация" 

разглеждането й е насрочено за 12 февруари. Не знам какво 

толкова спешно е наложило изместването му за днес. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Уважаеми колеги, причината да се 

съберем днес беше фактът, че тече срокът за подаване на 

документите на кандидатите за главен съдебен инспектор. Тъй като 

заседанието в четвъртък се проточи прекалено дълго време, 

предложението, което министърът същия ден сутринта беше внесъл 

- да съгласуваме текста на декларацията, не можа да бъде 

разгледано, това беше причината. Втората точка беше свързана с 

друго предложение на министъра, което можеше да се разгледа и в 

четвъртък. А допълнителното предложение на Комисия „Публична 

комуникация" е само информативно, не е нещо, което да се 

обсъжда. То е анализ, който е изготвен и е представен за сведение 

на Съвета. Няма нещо, което да налага по него да се дебатира. Ако 

някой иска допълнително да правим дебат, след запознаването с 

материала би могъл да постави тема за обсъждане. Дневният ред в 

четвъртък ще е достатъчно тежък. 
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ХРИСТО ИВАНОВ: Колеги, да подложим първо на 

гласуване предложението за включване на тази допълнителна 

точка. 

Моля, който подкрепя предложението, направено от г-н 

Калпакчиев, да гласува. Нали, г-н Калпакчиев, Вие направихте 

предложение? 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Да, моето предложение и това 

допълнителното да се гласуват и да вървим напред (реплика от 

Г.Георгиева: писано е в „Правен свят", това е). Г-жа Найденова 

говори преди мен. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Да, постъпило е на e-mail снощи в 

18.20 ч. Вече е в Интернет-пространството. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Добре, при това положение имаме ли 

предложение за включване на точка? 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Да. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Има ли нужда г-н Калпакчиев да 

повтори предложението си, за да е ясно на всички, или да го 

подложим на гласуване? (Няма). 

Моля, който подкрепя включването на допълнителна 

точка - предложението на г-н Калпакчиев, да гласува. 

„За" - 2. Не се приема. 

Който подкрепя дневния ред с допълнителната точка, 

моля да гласува. 

 

„Против" или „въздържали се" няма. Приема се 

единодушно. 

 

(След проведеното явно гласуване) 
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По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна 

точка: 

 

1. Проект на решение относно Ситуационен и 

сравнителен анализ на Комуникационната стратегия на съдебната 

система, разработен от Асоциация „Форум", член на Гражданския 

съвет във ВСС в отговор на отправено искане за експертна помощ 

от Комисия „Публична комуникация" към Гражданския съвет. 

Внася Комисия „Публична комуникация" 

 

ХРИСТО ИВАНОВ: Точка 1 от дневния ред - проект на 

решение по проект за образец на декларация по чл.45, ал.1 от ЗСВ 

за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване 

на имущество на кандидатите за главен инспектор в Инспектората 

към ВСС. 

Г-жо Найденова, Вие ли ще докладвате? 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Да, тъй като технологично нямаше 

възможност да бъде разгледано. По време на заседанието миналия 

четвъртък, след справка с членовете на Правната комисия, 

установихме, че приложеният проект на декларация няма различия 

с този проект, който вече е бил одобряван от ВСС в предходната 

процедура, която приключи пред Народното събрание, така че, 

колеги, предложението е да одобрим декларацията по чл.45, ал.1 от 
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ЗСВ. Проектът за решение да бъде: „одобрява проекта на 

декларация", или „одобрява декларация". 

ХРИСТО ИВАНОВ: Становища, колеги, има ли? Няма. 

Моля, който подкрепя решението, да гласува. 

„Против" или „въздържали се" няма. Приема се 

единодушно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Проект на образец на декларация по чл.45, 

ал.1 от ЗСВ за имотното състояние и произхода на средствата за 

придобиване на имущество на кандидатите за главен инспектор в 

Инспектората към ВСС, изпратен от министъра на правосъдието, 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ПРИЕМА проект на образец на декларация по чл.45, 

ал.1 от ЗСВ за имотното състояние и произхода на средствата за 

придобиване на имущество на кандидатите за главен инспектор в 

Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

1.2. Изпраща образеца на декларация по чл.45, ал.1 от 

ЗСВ на министъра на правосъдието за утвърждаване. 

 

ХРИСТО ИВАНОВ: Преминаваме към т.2 от дневния ред, 

която е предмет на закрито заседание - проект за решение по 

предложението на министъра на правосъдието за налагане на 

дисциплинарно наказание на Румяна Методиева Ченалова - съдия в 

Софийски градски съд. 
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От името на Комисията по дисциплинарни производства, 

г-жо Петкова, заповядайте! 

/Мониторите са изключени/ 

/Включват мониторите/ 

ХРИСТО ИВАНОВ: Да съобщим за журналистите. Беше 

обсъдено предложението за образуване на дисциплинарно 

производство срещу съдия Румяна Ченалова и беше избран на 

случаен принцип дисциплинарен състав в състав: Калин 

Калпакчиев, Магдалена Лазарова и Димитър Узунов. 

Преминаваме към третата допълнителна точка. 

Заповядайте, г-жо Лазарова. 

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА: С две думи ще ви я докладвам. 

Знаете, че една от формите на взаимодействие с Гражданския 

съвет е оказване на експертна помощ от страна на членовете на 

Гражданския съвет. В случая сме изправени пред такава ситуация. 

Комисия “Публична комуникация” се обърна преди време към 

Гражданския съвет с молба за оказване на експертна помощ във 

връзка с изготвянето на Комуникационната стратегия на съдебната 

власт и се отзова Асоциация “Форум”. На вашето внимание е 

представения от нея ситуационен и сравнителен анализ на 

Комуникационната стратегия на съдебната система, поради което 

ще ви моля да го приемем за сведение и да изкажем благодарност 

към тази асоциация, тъй като за първи път в нашия Граждански 

съвет се оказва такава експертна помощ и да си пожелаем за в 

бъдеще действително по-често да се прилага тази форма на 

взаимодействие с членовете от Гражданския съвет. Благодаря ви. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Моля, да го подложим на гласуване. 

Който е “за”. Приема се с единодушие. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Приемане на проект на решение относно 

Ситуационен и сравнителен анализ на Комуникационната стратегия 

на съдебната система, разработен от Асоциация „Форум”, член на 

Гражданския съвет във ВСС, в отговор на отправено искане за 

експертна помощ от Комисия „Публична комуникация” към 

Гражданския съвет 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

1.1. ПРИЕМА за сведение Ситуационен и сравнителен 

анализ на Комуникационната стратегия на съдебната система, 

разработен от Асоциация „Форум”, член на Гражданския съвет във 

ВСС. 

1.2. ИЗКАЗВА БЛАГОДАРНОСТ на Асоциация „Форум”. 

 

ХРИСТО ИВАНОВ: С това дневният ред на заседанието 

приключи. Закривам заседанието. Благодаря ви, колеги. 

 

 

 

/Закриване на заседанието – 11.15 ч./ 
 

 

 

 

Стенографи: 

Лидия Здравкова 

Невенка Шопска 

Изготвен на 13.02.2015 г. 
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                                              ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                    ХРИСТО ИВАНОВ 

 


