
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 1 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 13 ЯНУАРИ  2011 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: проф. Лазар Груев, Георги Гатев, Капка Костова 

 

 

/Откриване на заседанието – 9, 30 ч./ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да започваме, колеги. Добро 

утро. Откривам първото заседание на Висшия съдебен съвет за 

тази година. Живи и здрави нека да сме всички, да имаме спорна 

работа. Преди всичко здраве, другото ще се подреди. 

С кворум 20, имаме ли допълнителни точки или точки за 

оттегляне на някои от точките? Да гласуваме дневния ред с  

допълнителните три точки. Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 
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1. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за 

отпускане на средства за извършване на авариен ремонт. 

Внася Комисия “Бюджет и финанси” 

 

2. Проект на решение по писмото на председателя на 

Съюза на юристите в България относно провеждане на 

квалификационни семинари. 

Внася Комисия “Професионална квалификация, ИТ и 

статистика”” 

 

3. Проект на решение по покана от Министерство на 

правосъдието за определяне на представители на ВСС за участие в 

работна група за изготвяне на проект на 

Административнонаказателен кодекс.  

Внася Комисия по правни въпроси 

4. Промени в състава на комисия „Правни въпроси”. 

Внася: Цони Цонев 

 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА:  По първа точка от дневния ред, 

г-н Шопов, заповядайте. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Николай Маджаров, досегашен 

заместник-председател на Софийски районен съд, на длъжността 

„съдия” в СРС. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Още един колега не е гласувал. 

Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николай 

Димитров Маджаров - досегашен заместник на административния 

ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд, с 

ранг „съдия в АС”, на длъжност “съдия” в Софийски районен 

съд, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 25.11.2010 г. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Следващата точка. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка на грешка в Протокол № 

1/2006 г., с посочения израз, да се чете „прокурор във ВКП и ВАП”. 

Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

2.ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 

1/11.01.2006 г. с което Николай Иванов Иванов – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Велико Търново е назначен от длъжност 

“следовател” в Окръжна следствена служба гр. Велико Търново с 

ранг “следовател в НСлС” на длъжност “прокурор” в Районна 
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прокуратура гр. Велико Търново, като вместо с ранг “прокурор в 

АП” се чете “прокурор във ВКП и ВАП”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Кольо Илиев Колев –заместник-

окръжен прокурор на ОП Габрово,  с отличие „личен почетен знак-

златен” и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3.На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от 

ЗСВ ПООЩРЯВА Кольо Илиев Колев – заместник на 

административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Габрово с отличие „Личен почетен знак - 

първа степен - златен” и парична награда в размер на основното 

месечно възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Бюджет и финанси. Кой 

докладва? 

ИВАН КОЛЕВ: Комисията предлага ВСС да приеме 

решение, с което да утвърди промени по бюджетните сметки на 

органите на съдебната власт за 2010 г., съгласно приложението. 

Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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4.ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 5 комисията предлага ВСС да 

приеме решение, с което да определи Мая Кипринска, член на 

комисия „Бюджет и финанси”, за участие в среща с представители 

на МВР и МП и да й възложи провеждането на среща, като при 

необходимост бъдат поканени и други представители на ВСС и 

органите на съдебната власт. Тук  трябва да изготвим отново една 

съвместна инструкция за работа между НАП, съдебната власт и 

МВР. Гласуването е явно. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Хубаво беше да е по-ясна т. 5 и 

да се каже тази среща какво касае. Допълнете го към решението за 

да се знае какво се прави. 

/След проведеното явно гласуване/ 

5.ОТНОСНО:  Определяне на представител на Висшия 

съдебен съвет за участие в среща с представители на 

Министерство на вътрешните работи и Министерство на 

правосъдието 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

ОПРЕДЕЛЯ Мая Кипринска – член на комисия „Бюджет 

и финанси” на Висшия съдебен съвет за участие в среща с 

представители на Министерство на вътрешните работи и 

Министерство на правосъдието за изготвяне на съвместна 

инструкция за работата между НАП, МВР и съдебната власт. 

ВЪЗЛАГА на г-жа Мая Кипринска да организира 

провеждането на срещата, като при необходимост да покани за 

участие и други представители на ВСС и органите на съдебната 

власт. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: По т. 6. 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 6 комисията предлага да 

упълномощим проф.д-р Анелия Мингова – представляващ ВСС да 

подпише с „Декстро груп” ООД договор за създаване на преносна 

среда за данните, генерирани от съдилищата и прокуратурите към 

ядрото на Единната система за противодействие на престъпността. 

Явно е гласуването. 

/След проведеното явно гласуване/ 

6.ОТНОСНО:  Упълномощаване на представляващия 

Висшия съдебен съвет да сключи договор с „Декстро груп” ООД с 

предмет  „Създаване на преносна среда за данните, генерирани от 

съдилищата и прокуратурите към ядрото на Единната система за 

противодействие на престъпността” 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – 

представляващ Висшия съдебен съвет да подпише с „ДЕКСТРО 
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ГРУП” ООД договор с предмет „Създаване на преносна среда за 

данните генерирани от съдилищата и прокуратурите към ядрото на 

единната система за противодействие на престъпността”. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 7 предлагаме да се отпусне парична 

помощ за починал прокурор, съгласно приложението. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ИВАН КОЛЕВ: И ако разрешите допълнителната точка. 

Поради това, че аварийно се налага да се отпусне сума за ОС 

Кърджали, поради обстоятелството, че се е пробил варела за 

нафта, комисията предлага да дадем съгласие да се извърши 

разход в размер на 18 000 лв. и сумата да се заложи по бюджетната 

сметка на ОС Кърджали за 2011 г. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за 

отпускане на средства за извършване на авариен ремонт 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. РАЗРЕШАВА да се извърши разход в размер на 

18 000 лв. за  авариен ремонт на отоплителна инсталация в 

Окръжен съд гр. Кърджали за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2011 г. 

1.2. Сумата да се заложи по бюджетната сметка на 

Окръжен съд гр. Кърджали за 2011 г. 



 8 

 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря, приключих. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Съдебна администрация. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

колеги, във връзка с постъпили искания на административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, КСА предлага на ВСС да даде съгласие за 

назначаване на исканите съдебни служители на свободни щатни 

бройки, както следва от т. 1 до т. 16. Гласуването е явно. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

8.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители 

за   назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, 

по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде 

съгласие: 

1. Окръжен съд гр. Варна – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист” и 1 щ. бр. за „съдебен секретар-протоколист” 

по чл. 68 от КТ. 

2. Софийски апелативен съд – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар” 

3. Районен съд гр. Свиленград – 1 щ.бр. за „огняр” 

4. Районен съд гр. Раднево – 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител”  

5. Окръжен съд гр. Плевен – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар”, считано от 03.01.2011 г. 

6. Районен съд гр. Пазарджик –  3 щ.бр. „съдебен 

деловодител” по чл. 68 от КТ. 
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7. Районен съд гр. Дряново  – 1 щ.бр. за ”съдебен 

секретар-протоколист” 

8. Районен съд гр. Видин – 1 щ.бр. за „компютърен 

оператор изпълняващ деловодни функции ” 

9. Районна прокуратура гр. Самоков – 1 щ.бр. за 

„компютърен оператор изпълняващ деловодни функции”. 

10. Администрацията на главния прокурор – 1 щ.бр. за 

„главен експерт” в отдел „Връзки с обществеността”. 

11. Окръжна прокуратура гр. Смолян – 1 щ.бр. за 

„системен администратор – I-ва степен” 

12. Военно-окръжна прокуратура гр. Варна – 1 щ.бр. за 

„завеждащ административна служба” 

13. Администрацията на главния прокурор – 1 щ.бр. за 

„младши експерт” в отдел „Международни връзки и протокол”. 

14. Районна прокуратура гр. Пловдив – 1 щ.бр. за 

„съдебен секретар-протоколист”. 

15. Районна прокуратура гр. Асеновград – 1 щ.бр. за 

„шофьор” 

16. Районна прокуратура гр. Лом – 1 щ.бр. за 

„призовкар” и       1 щ. бр. за  „съдебен архивар-чистач” 

:  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист” и 1 щ. бр. за 

„съдебен секретар-протоколист” по чл. 68 от КТ в Окръжен  съд гр. 

Варна.  
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8.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „съдебен секретар” в Софийски апелативен 

съд. 

 

8.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „огняр” в Районен съд гр. Свиленград.  

 

8.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” в  Районен съд гр. 

Раднево.  

 

8.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „съдебен секретар” в  Окръжен съд гр. 

Плевен, считано от 03.01.2011 г.  

8.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители – 3 щ.бр. „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ в 

Районен съд                   гр. Пазарджик.  

 

8.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за ”съдебен секретар-протоколист” в Районен 

съд  гр. Дряново. 

 

8.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „компютърен оператор изпълняващ 

деловодни функции ” в Районен съд гр. Видин. 

 

8.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „компютърен оператор изпълняващ 

деловодни функции” в Районна прокуратура гр. Самоков. 
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8.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „главен експерт” в отдел „Връзки с 

обществеността” в Администрацията на главния прокурор. 

 

8.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „системен администратор – I-ва степен” в 

Окръжна прокуратура гр. Смолян. 

 

8.12. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „завеждащ административна служба” във 

Военно-окръжна прокуратура гр. Варна.  

 

8.13. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „младши експерт” в отдел „Международни 

връзки и протокол” в Администрацията на главния прокурор. 

 

8.14. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист” в Районна 

прокуратура гр. Пловдив. 

 

8.15. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 щ.бр. за „шофьор” в Районна прокуратура гр. 

Асеновград.  

 

8.16. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители – 1 щ.бр. за „призовкар” и   1 щ. бр. за  „съдебен архивар-

чистач” в Районна прокуратура гр. Лом. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-жо Захарова. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Колеги, предлагаме ви да бъдат 

командировани за участие в Деветата годишна среща на членовете 

на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, в 

периода 19 – 22 януари 2011 г. в Брюксел, колегите Анелия 

Мингова, Мая Кипринска, Светла Данова и членовете на съдебната 

мрежа Богдана Желявска, Дарина Костова и Дочка Върбева. 

Пътните разходи са за сметка на Европейската комисия. Условията 

са посочени в проекта за решение. Пътуване със самолет, разходи 

за нощувка и дневни, застраховка за сметка на ВСС. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 

/След проведеното явно гласуване/ 

        

9.ОТНОСНО: Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в 9-тата среща на членовете на 

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, 

Брюксел, Белгия 20-21 януари 2011 г.  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

9.1. КОМАНДИРОВА за участие в 9-тата среща на 

членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела за периода 19-22 януари 2011 г. в Брюксел, Белгия 

- Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен 

съвет; 

- Мая Кипринска – член на Висшия съдебен съвет; 

- Светла Данова  - член на Висшия съдебен съвет. 
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- Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и 

член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела; 

- Дарина Костова – съдия в Окръжен съд- Бургас и член 

на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела.    

- Дочка Върбева – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив 

и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела.    

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Следващата точка е за обобщаване 

на становищата. КПА и КПКИЦ към ВСС и Правната комисия ви 

предлагаме от името на КМПС да бъдат приети препоръки 80.28, 

80.60, 80.63, отправени към България от държавите-членки на ООН 

в резултат на Първия универсален периодичен преглед на България 

по правата на човека в рамките на Съвета по правата на човека на 

ООН. Вчера ви дадох подробни разяснения за тези препоръки, ако 

някой изрази желание мога да повторя отново. Една единствена 

дребна забележка имам. Моля, диспозитива на решението да бъде 

оформен по следния начин. Не”приема препоръките”, а „предлага 

да бъдат приети”, защото от компетентността на МП и МВнР е да се 

произнесе окончателно по тези въпроси. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да, съвсем уместна е 

предложената корекция, така че, колеги, ако гласуваме 10-та точка 

мисля, че тя трябва да бъде в този вид с тази корекция. Гласувайте. 

Благодаря. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

10. ОТНОСНО: Приемане на становище по Препоръки, 

отправени към България от държавите-членки на ООН в резултат на 
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първия универсален периодичен преглед на България по правата на 

човека 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

10.1. ПРЕДЛАГА да бъдат приети препоръки 80.28, 

80.63, отправени към България от държавите-членки на ООН в 

резултат на Първия универсален периодичен преглед на България 

по правата на човека в рамките на Съвета по правата на човека на 

ООН, 9-та сесия на Работната група по УПП. 

10.2. Решението да се изпрати на Министерството на 

правосъдието и Министерството на външните работи. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Комисия „Професионална етика”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Уважаема г-жо министър, колеги, както 

знаете, в ЗИДЗСВ съставът на Комисия професионална етика и 

превенция на корупцията беше увеличен на 10 члена. Предлагам да 

попълним тази комисия като изберем за членове на тази комисия 

колегите Стефан Петров, Костадинка Наумова, Светла Данова, 

Радка Петрова и Цветанка Табанджова. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря. 

/След проведеното явно гласуване/ 

11. ОТНОСНО: Попълване състава на комисия 

„Професионална етика и превенция на корупцията” в съответствие с 

чл. 37, ал. 3 от ЗСВ /ДВ бр. 1/2011 г/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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ИЗБИРА г-н Стефан Петров, г-жа Костадинка Наумова, 

г-жа Светла Данова, г-жа Радка Петрова и г-жа Цветанка 

Табанджова за членове на комисия „Професионална етика и 

превенция на корупцията”. 

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Във връзка с тази точка, г-жо министър 

има предложение за допълнително решение. Вчера на работното 

заседание г-жа Радка Петрова помоли да бъде освободена като 

член на Правната комисия, тъй като участва в прекалено много 

комисии и натовареността й е прекалено голяма. Беше проведен 

разговор с г-жа Капка Костова, която изрази съгласие да стане член 

на Правната комисия. В тази връзка предлагам да вземем още две 

решения. Първо, да освободим г-жа Радка Петрова, като член на 

Правната комисия, и, второ, да изберем г-жа Капка Костова за член 

на Правната комисия. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Първо предложение – 

освобождаване на г-жа Радка Петрова от Правна комисия. Приема 

се. И второ, за участие в Правната комисия предлагаме това да 

бъде колегата Капка Костова. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

4. ОТНОСНО: Промени в състава на комисия „Правни 

въпроси” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ПРИЕМА отвода на г-жа Радка Петрова като  член 

на комисия „Правни въпроси” към ВСС. 
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4.2. ИЗБИРА за член на комисия „Правни въпроси” към 

ВСС г-жа Капка Костова. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, останаха още две точки 

от допълнителните. Кой докладва? 

РАДКА ПЕТРОВА: Уважаеми колеги, КПКИТЦ ви 

предлага да вземем следното решение: Препоръчва на 

административните ръководители на съдилищата и прокуратурите 

при възможност да се счита за незаседателен следобеда на 

последния петък от всеки месец и в рамките на работното време да 

се провежда квалификационно мероприятие, което да ангажира с 

участие магистратите от съдебния район на съответния окръжен 

съд и прокуратура. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Това не е лошо предложение. Да 

възстановим старите сбирки, на които се дискутираха точно тези 

неща и се приемаха решения, практика по прилагане на закона, така 

че аз приветствам вашето желание да удовлетворите 

предложението на Съюза на юристите. Гласувайте, колеги. Приема 

се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Проект на решение по писмото на 

председателя на Съюза на юристите в България относно 

провеждане на квалификационни семинари 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на 

съдилищата и прокуратурите при възможност да се счита за 
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незаседателен следобеда на последния петък от всеки месец и в 

рамките на работното време да се провежда квалификационно 

мероприятие, което да ангажира с участие магистратите от 

съдебния район на съответния окръжен съд и прокуратура 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: И последната точка. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря, г-жо министър. По 

повод на Ваша покана за определяне на представители от ВСС за 

участие в работна група за изготвяне на проект на 

Административнонаказателен кодекс Комисията по правни въпроси 

предлага ВСС да вземе следното решение: Определя за участие в 

работната група по изготвяне на Административнонаказателен 

кодекс следните членове на ВСС – г-жа Марияна Дундова, г-жа 

Цветанка Табанджова и г-н Цони Цонев. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Проект на решение по покана от 

Министерство на правосъдието за определяне на представители на 

ВСС за участие в работна група за изготвяне на проект на 

Административнонаказателен кодекс 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ОПРЕДЕЛЯ за участие в работната група по изготвяне на 

Административнонаказателен кодекс: 

1. г-жа Марияна Дундова – член на ВСС; 

2. г-жа Цветанка Табанджова – член на ВСС; 

3. г-н Цони Цонев – член на ВСС 
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БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: И аз благодаря. Тази точка е 

свързана с един детайл от пакета мерки за изменение в 

законодателството. Знаете, че в момента в Министерство на 

правосъдието много сериозна авторитетна група работи по 

изработването на нов Наказателен кодекс, така че това 

мероприятие съчетано с работа  по изработване на нов 

Административнонаказателен кодекс или на нов Закон за 

административните нарушения и наказания, това вие ще решите. 

Ще видим точно какво ще се случи, когато сформираме работната 

група, но ми се струва, че обединени в едно усилията ни в тази 

насока по Наказателен кодекс и ЗАН или 

Административнонаказателен кодекс са чудесно начинание за да си 

подновим, да усъвременим, да съберем на  едно материя за да 

улесним в работата нашите колеги в наказателното и 

административнонаказателното правосъдие, така че ни чака 

сериозна работа през 2011 г. по тези две големи законодателни 

инициативи, които са част от съдебната реформа. Много 

ангажиращи и много сериозни, които искат сериозен експертен 

потенциал за да можем да ги направим добре и все пак в обозрим 

срок да станат факт и колегите да започнат да работят. Благодаря 

за ангажираността и мисля, че скоро ще бъдете поканени на 

първата сбирка. Идеята е на 19-ти или 20-ти да се случи. 

Заповядайте в Министерство на правосъдието да открием 

разговорите по този въпрос. Ние имаме един предварителен проект 

върху който ще беседваме и ще говорим, няма да започнем 

концепцията на нулево ниво, предлагаме наистина текстове, за да 

решим какво правим от тук нататък и  лека полека да изясним 

нещата и да започнем да структурираме текстовете и 



 19 

законодателния продукт, такъв какъвто си го представяме всички, за 

да може да работим по-добре, да улесним магистратите по 

административнонаказателното правосъдие. 

Нямаме други точки по дневния ред. Някой иска ли нещо 

да докладва? Заповядайте, г-н Стоилов. 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ: Едно съобщение да направя. 

Колеги, който желае след заседанието да пием по чаша вино. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Нека да поздравим г-н Стоилов с 

неговия рождения  ден днес. След заседанието на Висшия съдебен 

съвет... 

Закривам заседанието на Висшия съдебен съвет. 

 

/Закриване на заседанието – 9, 50 ч/ 
 
 
 
Стенограф: 

Таня Младенова 

17.01.2011 г. 

 

 
 
 
 
 
 

   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
    

                          МАРГАРИТА ПОПОВА 

 


