
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 9 ЮЛИ 2012 г. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Диана Ковачева – Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ:  Георги Колев, Георги Гатев, Нестор Несторов, 

Ана Караиванова 

/На заседанието присъства зам. министър Деница Вълкова/ 

 

/Откриване на заседанието – 14,05 ч./ 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Добър ден. Уважаеми колеги, 

откривам заседанието на 9-ти юли на ВСС. Има кворум. Предлагам 

на вашето внимание дневния ред, една точка – проекти на решения 

по Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

и една допълнителна точка – проект на решение относно 

изразяване на становище по проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за търговския регистър. Коментари, 

допълнения към дневния ред? Ако няма, моля да гласувате. 

Дневният ред е приет. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І.  ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна 

точка: 
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1. Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за търговския регистър. 

Внася: Комисията по правни въпроси 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Преди  да започне по същество 

заседанието бих искала да поздравя ВСС затова, че взе решение да 

работи непрекъснато, лятото, по време на провеждането на Общите 

събрания по органи на съдебна власт, във връзка с осигуряване 

възможността да се разгърнат напълно процедурите по публично 

номиниране и избор на членовете на следващия Висш съдебен 

съвет. По този начин ще бъде обобщена информацията за всеки 

кандидат, неговото кадрово досие, неговото СВ и ще бъдат качвани 

своевременно на сайта на ВСС и съответно текущо постъпващата 

информация в досието на всеки един от кандидатите, ще бъде 

обработвана и качвана на сайта, което наистина дава възможност 

тези процедури, които бяха разписани в закона да се разгърнат на 

практика. Затова бих искала да благодаря на колегите затова, че 

вземат решение да работят на практика непрекъснато цялото лято. 

Предлагам ви да преминем вече по същество. Сега 

предлагам да преминем към първа точка, във връзка с проектите за 

решения. Става въпрос по-скоро за финансовата декларация. За 

първи път ще се проведе такава процедура, която ще даде 

възможност за пълна публичност на имуществото на всеки един от 

кандидатите за член на ВСС. Предложен е проект на такава 

декларация. Неформално тя е съгласувана и с Правната комисия. В 

този смисъл смятам, че е добра идея на практиката и кандидатите и 

от двете квоти да попълват едни и същи декларации за имотно 

състояние, за да може и по-лесно да бъде проследявана 

информацията. Отварям дискусията по темата за декларацията. 
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Заповядайте! 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Уважаема г-жо Министър, 

Правната комисия като се съобрази с измененията и допълненията 

в Закона за съдебната власт, по-специално с чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, 

ал. 5 от ЗСВ, които предвиждат всеки кандидат за член на ВСС, за 

следващия ВСС, да попълни декларация за своето имотно 

състояние и произхода на средствата за придобиване на 

имуществото, което е придобито. Този проект за декларация ние го 

съгласувахме, тъй като голяма част от данните, които тя трябва да 

съдържа от декларациите, които ние ежегодно подаваме пред 

Сметната палата, като взехме предвид и това, че в следващите пет 

години изборните членове на ВСС ще подават ежегодно такава 

декларация пред Сметната палата, затова ние ви предложихме в 

тази декларация, която сега те трябва да попълват като кандидати, 

да обхване един петгодишен период назад от времето на подаване 

на декларацията за всичките тези данни, които съдържат те. И като 

съобразихме всичко това, консултирахме се с колегите от Правната 

комисия на Народното събрание, предлагаме този образец, който 

всички вие би трябвало да имате. Във връзка с това, ако ми 

позволите, да направя проекта за решението, което Съвета трябва 

да вземе: Висшият съдебен съвет приема проекта за образец на 

Декларация по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от ЗСВ за имотното 

състояние и произхода на средствата за придобиване на 

имуществото на кандидатите за изборни членове на ВСС. И точка 

втора – изпраща проекта на образец на Декларацията по чл. 19а, 

ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от ЗСВ на Министъра за правосъдието за 

утвърждаване. Гласуването е явно. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Гласувайте. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Проекти на решения по Закона за 

изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ДВ, бр. 

50/03.07.2012 г./ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1. Приема проекта на образец на Декларация по чл. 

19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от ЗСВ за имотното състояние и произхода 

на средствата за придобиване на имуществото на кандидатите за 

изборни членове на Висшия съдебен съвет. 

1.2. Изпраща проекта на образец на Декларация по чл. 

19а, ал. , и чл. 22а, ал. 5 от ЗСВ на Министъра на правосъдието за 

утвърждаване. 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви, г-н Сукнаров. Така 

предложения проект на декларация за публичност на имуществото 

на кандидатите за членове на ВСС е приета. Ако няма някакви други 

коментари, да преминем към точка втора от дневния ред – 

становището на Правната комисия по повод на Закона за изменение 

на Закона за търговския регистър. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря. Постъпи проекта за 

изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. Беше 

разгледан днес на извънредно заседание на Правната комисия, тъй 

като срока е доста кратък, в сряда Министерския съвет ще вземе 

решение по този въпрос. Решаващо значение за становището на 

комисията по “Правни въпроси” изигра това, че колежката 

Костадинка Наумова участва в Работната група за подготовка на 

този проект за изменение и допълнение на закона. Установи се, че 

това, което е постъпило в Съвета е в пълно съответствие с 
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решението на групата, поради което комисията по “Правни въпроси” 

предлага на ВСС да вземе следното решение: На основание чл. 31 

от ЗСВ дава положително становище на проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. 

Гласуването е явно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за търговския регистър 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл. 31 от ЗСВ дава положително 

становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за търговския регистър. 

 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря ви. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря ви. 

 Г-н Колев, комисията по “Бюджет и финанси”. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря Ви, г-жо Министър. Комисия 

“Бюджет и финанси” предлага ВСС да вземе решение, с което по 

точка 1: Разходите за провеждане на Общите делегатски събрания 

по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21а, ал. 4 са за сметка на бюджета на 

Висшия съдебен съвет. 

Точка 2. Разходите за провеждане на събранията по чл. 

20, ал. 2 са за сметка на бюджета на органите на съдебната власт. 

И точка 3 – изпраща указания относно отчитане на разходите за 

Общите делегатски събрания. Така сме го приели, поради 

обстоятелството, че разходите, които се правят от съответните 

органи на съдебната власт няма как да се отчетат пред ВСС, ако 
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имат нужда от средства ние ще им отпуснем допълнително, но това 

е най-правилно. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Гласуваме. Доколкото виждам няма 

“против” и “въздържали се”. Прието е предложението. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.3. Разходите за провеждане на Общите делегатски 

събрания по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21а, ал. 4 от ЗИД на ЗСВ /ДВ 

бр. 50/03.07.2012 г./ са за сметка на бюджета на Висшия съдебен 

съвет. 

1.4. Разходите за провеждане на събранията чл. 20, ал. 2 

от ЗИД на ЗСВ /ДВ бр. 50/03.07.2012 г./ са за сметка на бюджета на 

органите на съдебната власт. 

1.5. Изпраща указания относно отчитане на разходите за 

Общите делегатски събрания. 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Коментари, въпроси? 

Заповядайте, проф. Груев! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Вероятно е станало дума и вероятно е в 

действие едно старо решение, но може би е хубаво да го кажа, тъй 

като се задават въпроси – командированите съдии къде участват в 

събранията? Сега предстоят събранията за избор на делегати и 

предложения за кандидати за членове на ВСС, т.е. за да има 

еднаквост в системата го поставям въпроса, за да не получат на 

места различни тълкувания. Има ли становище?  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Министър, колеги, аз няма да 

изразявам становище кой от двата подхода по поставения от проф. 
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Груев въпрос е правилен и не бих препоръчала, при положение, че 

вече събранията са стартирали да взема Съвета някакво решение 

по този въпрос, с оглед спазването на принципа за 

равнопоставеност на участващите в делегатските и следващите 

събрания колеги, и това всеки глас да бъде еднакво представен и 

отчетен, и когато се излъчат делегатите, и когато се правят 

номинациите за членове на ВСС, и после при избора, да бъде 

отчетен еднакво всеки магистратски глас, да приемем, че следва 

събранията да приемат подхода, така както вече е стартирал, с 

днешното проведено събрание на Софийска градска и Софийска 

районна прокуратура, така че да видим протокола, който ще 

получим и да препоръчаме на колегите да следват този модел по 

изложените съображения, за да няма противоречива практика и пак 

повтарям – с огледа принципа за еднакво представителство. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Ако нямате възражения, аз ще помоля 

градския прокурор да съобщи на сайта на Прокуратурата днес след 

обяд какво решение е било взето, с какви аргументи, за да могат 

колегите евентуално да се съобразят. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Колеги, пет минути почивка! 

 

/След почивката/ 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми колеги, по въпроса с 

казуса, който обсъждахме преди почивката, с оглед на факта, че 

вече е стартирало първото събрание, а и също така, че по закона 

органите на съдебна власт сами приемат правила за провеждането 

на събранията, препоръката на ВСС е да се спазва вече 

установената практика от първото събрание днес, а именно – 

колегите, които са командировани да участват в тези Общи 
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събрания към съдилищата или съответно прокуратурите, където са 

командировани. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Където работят в момента. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Където работят в момента. Така че 

да няма различна практика при провеждането на събранията и 

правилата да бъдат еднакви за всички. Това е препоръката на ВСС 

към колегите. 

Струва ми се, че с това изчерпахме дневния ред. Други 

коментари, въпроси? Остава редовното заседание за четвъртък – 

9,30 ч. Дотогава! 

 

 

/Закриване на заседанието – 14.30  ч/ 

 

 

 

Стенограф: 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 11.07.2012 г./ 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                       Диана Ковачева                                        

 


