
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 46 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 10 СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов – министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Галина Карагьозова, Галя 

Георгиева, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Милка 

Итова, Румен Боев, Сотир Цацаров, Юлия Ковачева 

 

/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен 

инспектор на Инспектората към ВСС/ 

 

/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар 

на ВСС/ 

 

 

/Откриване на заседанието – 9,40  ч./ 

 

ХРИСТО ИВАНОВ: Колеги, откривам заседанието на 

ВСС. Добре дошли. По дневния ред, който е пред вас? 

Г-н Узунов. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Благодаря, г-н министър. От името 

на комисия „Бюджет и финанси” предлагам от дневния ред да 

отпаднат или оттеглям точките 13, точка 21, поради необходимост 

от събиране на допълнителна информация за вземане на решение. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Благодаря. 
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Г-жо Неделчева, заповядайте! 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Благодаря, г-н министър. 

Оттеглям точка 27 от комисия „Съдебна администрация”. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Точки 13, 21, 27. 

Има ли, колеги, становища, възражения? /Няма/ При това 

положение подлагам дневния ред на гласуване анблок. Моля, да 

дадете знак с ръка. Благодаря ви. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

I. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 13,21,27. 

IІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

38. Проект на решение по заявление за отвод на 

редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на 

конкурс за първоначално назначаване в административните 

съдилища, обявен с решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 

г.     

Внася: Комисия по предложенията и 

атестирането 

39.  Проект на решение по заявления за отвод на 

членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на 

конкурси за първоначално назначаване в окръжните съдилища – 

гражданска и търговска колегия, обявени с решение на ВСС по 

протокол  

№ 37/25.06.2015 г.     
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Внася: Комисия по предложенията и 

атестирането 

 

40. Проект на решение за промяна по бюджета на 

съдебната власт за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. 

за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението 

на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система 

за управление при извънредно положение, военно положение или 

положение на война /КАС/ . 

Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

 

41. Проект на решение за поправка на очевидна 

фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 45/13.08.2015 

г., т. 107. 

Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

 

ХРИСТО ИВАНОВ: Пристъпваме към първа точка. 

Всичките точки са на комисия „Бюджет и финанси”.  

Г-н Узунов, заповядайте! 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Уважаеми  колеги, пред нас са 

предоставени материали от комисия „Бюджет и финанси” за 

обсъждане, по-скоро анализ на средствата за заплати при 

увеличение от 1 септември 2015 г. евентуално с 12 %. В 

продължение на трета година заплатите в съдебната система не са 

актуализирани, така както закона повелява, дирекция „Финанси и 

бюджет” е направила необходимия разчет, комисията е одобрила 

този разчет, за да се увеличат възнагражденията на работещите в 

съдебната система са необходими около 7 милиона, 291 хиляди, 

195 лв. Предлагам на обсъждане този въпрос. 
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ХРИСТО ИВАНОВ: Г-н Узунов, напълно сте прав. Това, 

което аз мога да кажа на този етап е, че поемам ангажимент да 

организираме разговор отново с кабинета за търсене на начин да се 

осигури това финансиране, както с оглед необходимата сума до 

края на годината, така и за бюджета за следващата година. И като 

става дума за бюджета за следващата година бих искал да кажа, че 

ми се струва, че в началото на есенния сезон е редно да 

отбележим, че понеже предстои и работа по бюджета за 

следващата година на съдебната власт е хубаво, аз поне бих го 

поставил на ваше разглеждане, да си поставим като цел да 

надградим усилията, които този състав на ВСС направи, за които 

заслужава да бъде отбелязано и да си поставим за цел тази година 

да завършим, имам предвид следващата бюджетна година, един 

ясен план за реорганизацията на съдебната карта, което да бъде 

обвързано и с въвеждането на програмно бюджетиране и по-

прозрачни бюджета на отделните институции на съдебната власт, 

така че разговорът за адекватността на финансирането на 

съдебната власт да бъде много по-ясен, в една много по-ясна рамка 

да се случва, да имаме много по-ясни аргументи. Така или иначе 

вие сте тези, които направихте и първите стъпки след толкова 

години в това отношение и е логично да надграждаме в него, така че 

просто го отбелязвам като нещо, което на мен ми се струва, че е 

добре да си поставим за цел. 

Г-н Кожарев, преди това г-н Камен Иванов беше дал знак. 

Заповядайте! 

КАМЕН ИВАНОВ: Г-н министър, уважаеми членове, тъй 

като трябва да обсъдим въпросите по точка 1, всъщност в общи 

линии съображенията, пък и възраженията срещу приемането или 
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отхвърлянето на тази точка са повече от ясни, те са изговорени 

многократно. 

 Това, което трябва да бъде ясно подчертано е, че след 

2009 г. трудовите възнаграждения в съдебната система, вече седма 

година е започнала, са актуализирани и са съобразени със закона, 

за да използвам точната дума, са съобразени със закона само 

веднъж през 2012 г., считано от 1 юли, т.е. в последните вече, 

започва седмата година, само веднъж са били приети аргументите 

на ВСС по това да бъде спазена нормата на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ и 

трудовите възнаграждения в съдебната система да бъдат 

съобразени с изискванията на закона. Факт е, че сега някои ще 

каже: да, но трябват милион и половина за осигуровки, а пък 7 

милиона и близо 300 хиляди лева за увеличение на заплатите, за да 

бъдат регламентирани те, пак подчертавам, в съответствие със 

закона, включително до месец декември. Така или иначе обаче ако 

това не се случи следващата година тези цифри ще бъдат много по-

големи, така както миналата година те бяха по-малко отколкото са 

сега. Ако миналата година недостига на осигуровките беше около 1 

милион лева, малко над 1 милион лева, а общия недостиг на 

заплати и осигуровки беше, разбира се, по-малък от сегашните 

цифри, то със същия успех догодина, ако отново поставим на 

обсъждане този въпрос, вън от общия контекст на това, което 

напълно съм съгласен, Вие заявихте обсъждането със съдебната 

карта, то тези цифри ще бъдат още по-големи, още по-значимо 

набиващи се на очи и тогава коментарите ще бъдат още по-остри 

вероятно. Това, което безспорно трябва да бъде съобразено е, че 

закона трябва да бъде изпълнен, наше задължение обаче е това, 

което и Вие подчертахте, да работим за оптимизиране на съдебната 

власт и регламентиране на тези 182 съда и не по-малко прокуратури 
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в съдебната власт на държавата. Аз обаче смятам и винаги съм 

смятал и съм го заявявал, че това е колкото въпрос разписан в чл. 

30 от ЗСВ, толкова и въпрос политически и с интерес ще следя 

политическите реакции тогава когато предложим, а ние ще 

предложим в определени региони редукция или оптимизиране на 

щатове, съдилища, прокуратури и въобще звена на съдебната 

система. Така, че към момента аз ще гласувам за приемане на този 

анализ по точка 1 с всичко това, което казах, че предстои да бъде 

подготвено за работа от ВСС и с актуализиране на звената на 

съдебната система, и с въпроса за щата на съдебната власт, и 

съпоставянето му с други сродни съдебни системи, въпроси, които 

ще предполагат, подчертавам го пак, не само решение на ВСС, а 

изключителна политическа заявка. Благодаря. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Г-н Иванов, аз поставяйки този 

въпрос пред вас днес сега именно правя политическа заявка, 

защото съм абсолютно съгласен с Вашата бележка, тези решения 

макар и формално да бъдат в правомощията на ВСС са въпрос на 

национална политика и по никакъв начин не може да се разглеждат 

просто като „топка във Вашето поле” и ще трябва да ги правим 

заедно. Именно това беше и смисъла на моето изказване, че 

очаквам да работим заедно по надграждане на това, което досега 

беше свършено, което не е малко. 

Г-н Кожарев, заповядайте! 

МИХАИЛ КОЖАРЕВ: Благодаря. Аз присъединявайки се 

към казаното от колегите и към казаното от Вас искам да допълня, 

че на фона на цялостния ни рестриктивен бюджет към сегашна дата 

искането е повече от скромно, защото всъщност ако заплатите, 

които би следвало да се увеличат, да не повтарям колегата Иванов, 

се увеличат считано от 1 септември до края на годината 
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необходимата сума ще бъде 12 милиона лева, но тъй като въпреки, 

както казах този рестриктивен бюджет, към месец септември ще има 

5 милиона икономии в нашия бюджет, реално необходимата сума, 

която би следвало и би могло да бъде извършено като корекция на 

бюджета ни е 7 милиона и мисля, че може спокойно да кажем добри 

думи затова, че бюджетната дисциплина на ВСС като 

първостепенен разпоредител е изключително добра, имайки 

предвид цялостното състояние на финансите в държавата. Така, че 

това искане освен, че е законосъобразно, то е и целесъобразно, а и 

освен това е и може да се приеме за скромно, а пък колкото до 

казаното за съдебната карта, респективно нейната връзка с 

програмното бюджетиране и като цяло решаването на тези въпроси 

за в бъдеще то ние сме поискали надграждане на проекта за 

програмно бюджетиране, в който да бъдат включени и съдилищата, 

тъй като без такъв модел на програмно бюджетиране е невъзможно 

то да бъде въведено в цялата система. Досегашният проект бе 

пилотен, дотолкова доколкото да изведе рамките на бъдещото 

програмно бюджетиране, между другото необходими са и 

законодателни промени в Закона за публичните финанси, за да 

имаме право да изготвим програмен бюджет и наистина вярното е, 

че програмен бюджет без съдебната карта, без определяне на 

средна норма на натовареност няма как да стане, така че просто 

самия Съвет образно казано трябва да се хване ръка за ръка, 

респективно и на членовете на съответните комисии, за да можем 

всички заедно да постигнем това. Благодаря. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Други изказвания, колеги, няма. В 

заключение ще кажа само, ще потвърдя, поемам ангажимент да 

проведем разговори в подходящ формат с колегите в 

изпълнителната власт, от които зависи това решение и се радвам, 
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че ще можем в този разговор да кажем, че си поставяме за цел 

следващата година наистина да направим качествен скок в 

планирането на ресурсите на съдебната власт, както финансови, 

така и човешки, било то на географски принцип, било то от гледна 

точка на натовареност, било то от гледна точка на прозрачност и 

ориентираност към конкретни цели от страна на бюджетиране, така 

че да можем наистина да заявим, че това е така да се каже 

последната година, в която разговорът за бюджета на съдебната 

власт ще бъде все пак с една доза непрозрачност и липса на 

сигурност дали и добре се управляват средствата. 

Г-н Калпакчиев ми даде знак. 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ: Благодаря. Аз само исках да 

допълня следното, че според мен поне в случая става дума за 

няколко елемента от разговора, който водим, които са относително 

самостоятелни. От една страна за процеса на формиране на 

бюджета на съдебната власт, как той протича, дали достатъчно е 

ясен за обществото е важен да се случва, затова той е ефективно 

като средства, които се отделят от държавата за съдебна власт, за 

правосъдие не са малко, дали те ефективно се разпределят също е 

важна тема, според мен нормата натовареност, съдебната карта, 

почти целия процес на организация на съдебната система трябва 

да разглеждаме като цялост, защото новата структура на съдебната 

карта, заедно с отчитане ефективно и по обективен начин 

натовареността е невъзможно без въвеждане на единни 

информационни системи, тъй като знаем, че в момента по 

отношение на информационното осигуряване на съдилищата има 

доста големи проблеми, различни системи навсякъде, също според 

мен е важно да се работи комплексно затова как се оценяват 

магистратите, провеждат се конкурсите и т.н., т.е. не е възможно 



 9 

процеса на модернизиране на съдилищата да се разглежда само 

като преначертаване на съдебната карта, това е според мен е 

финалния етап и трябва да се движат нещата комплексно. От друга 

страна възнагражденията, т.е. заплащането на магистратите е 

въпрос който така или иначе е ясно, пределно ясно е алинея в 

закона. Възнагражденията трябва да са съобразени с критерия, 

посочен в чл. 218 от ЗСВ. Вярно, че една голяма част, най-голямата 

част от бюджета на съдебната власт са средства, които се 

предвиждат за заплати, но начина на тяхното формиране според 

мен е ясен в закона и законът задължава и ВСС в случаи като орган, 

който трябва да вземе решение да съобрази размерът с критерия, 

посочен в закона. И според мен по този въпрос не трябва да има 

колебания. Оттам нататък разговорът и действията, които са 

насочени към модернизиране на правосъдието и ясното, и 

целесъобразно разходване на бюджета е тема, която изисква време  

да се развие и разбира се трябва упорито да се работи. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Благодаря, г-н Калпакчиев.  

Ако няма други изказвания по тази точка, да преминем 

нататък. 

Заповядайте, г-н Узунов. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Колеги, продължаваме по дневния 

ред. От точка 1 до 25, като припомням, че точки 13 и 21 са 

оттеглени, касаят корекции на органи на съдебна власт на различно 

основание, предлагам тези точки да ги гласуваме анблок. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Приемат се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 
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„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 
 
Корекции на бюджета на органите на съдебната 

власт за 2015 г. 

 

„Дава съгласие” 

 

1. ОТНОСНО:  Писмо от Национален институт на 

правосъдието с вх. № 33-00-098/13.08.2015 г. с повторно искане за 

осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрив на 

сградата 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на 

Национален институт на правосъдието за 2015 г. по § 10-00 

„Издръжка” с 6 000 лв. за неотложен ремонт на покрив на сградата. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

 

2. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт 

за 2015 г. във връзка с писмо вх. № 04-14-088/13.08.2015 г. на 

Министерство на труда и социалната политика 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната 

власт за 2015 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от 

Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-14-

088/13.08.2015 г. от Министерство на труда и социалната политика, 

както следва: 
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I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с 

9 618 лв. 

УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с 9 618 лв. 

в т.ч. по показатели: 

Трансфери между бюджети (нето) с 9 618 лв. 

Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на 

заетост (+) с 9 618 лв. 

II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 9 618 лв. 

Функция „Отбрана и сигурност” с 9 618 лв. 

Група „Съдебна власт” с 9 618 лв. 

в т.ч. по показатели: 

Текущи разходи с 9 618 лв. 

Персонал с 9 618 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 

2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” 

с 9 618 лв. 

Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите 

на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт 

в размер на 9 618 лв. съгласно писмо на Министерство на труда и 

социалната политика с изх. № 9104-284/12.08.2015 г. /вх. № 04-14-

088/ от 13.05.2015 г. 

 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане 

на дължимо обезщетение по КТ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на 

Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения 
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и плащания на персонала” с 2 348 лв., с цел осигуряване на 

средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета 

на съдебната власт за 2015 г. 

 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на допълнително 

средства по бюджета за 2015 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. 

на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” със 7 000 лв. за 

покриване на разходи за издръжка на съда до края на месец 

септември. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА”. 

4.2. Препоръчва на административния ръководител 

отпуснатите целево средства да бъдат изразходвани по 

предназначение, с оглед спазването на финансовата дисциплина. 

 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт 

на копирна машина 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на 

Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 512 лв. 

за ремонт на копирна машина. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за 

изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на 

Окръжен съд гр. Перник за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения 

и плащания на персонала” с 13 474 лв., с цел осигуряване на 

средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета 

на съдебната власт за 2015 г. 

 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за 

изплащане на облекло на новоназначени служители 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на 

Окръжен съд гр. Перник по § 02-00 „Други възнаграждения и 
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плащания на персонала” с 1 850 лв. с цел осигуряване на средства 

за изплащане на облекло на новоназначени служители. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания на персонала”.  

 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на 

служебен автомобил 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на 

Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка” с 1 126 лв. за 

извършване на ремонт на служебен автомобил. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител 

на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на 

средства за възстановяване на извършени разходи на 

командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-

групата за административни дела за валидизиране на осреднените 

стойности на обработените данни и получените резултати от 

изследването на натовареността на съдиите, проведена на 

22.06.2015 г. и 17.07.2015 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на 

Административен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 
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„Издръжка” със 128 лв., с цел осигуряване на средства за 

възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат 

за участие в работна среща на фокус-групата за административни 

дела. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета 

на съдебната власт за 2015 г. 

 

10. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на 

средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на 

Административен съд гр. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 

1 055 лв. за доставка и монтаж на климатик MIDEA 9 000 BTU (530 

лв. за климатик, 150 лв. за доставка и монтаж, 375 лв. за тръбна 

връзка). 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 

2015 г. 

Мотиви: 

1. Климатикът в сървърното помещение ще е 

допълващо, а не основно средство за поддържане на 

температурата. 

2. За помещения под 20 м2 работа е достатъчен 

климатик до 9 000 BTU, който ще работи само през горещите 

летни дни. 
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3. Избраният климатик е инверторен. Ефектът от 

инверсия на топлината отделяна от компресора в работата на 

уреда е при отопление, а такова не е нужно. 

4. В изолирано помещение без работни места, в което 

монтираната разнообразна шумна техника шуми, не е нужен 

луксозен климатик. Климатик марка MIDEA с авторестарт и с 

мощност 9 000 BTU е 530 лв. с ДДС.   

      

11. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на 

средства за закупуване на компютърна техника 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 

г. на Административен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” с 569 лв. 

за закупуване на 1 брой UPS за сървър. 

Средствата в размер на 569 лв. са за сметка на 

неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 

11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 

г. на Административен съд гр. Враца по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА” с 3 499 лв. за закупуване на 1 брой сървър. 

Средствата в размер на 3 499 лв. са за сметка на 

неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 

 

12. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване 

на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на 

Административен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания на персонала” със 7 536 лв., с цел 

осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по 

КТ и ЗСВ. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета 

на съдебната власт за 2015 г. 

 

13./ОТТЕГЛЕНА/ 

 
14. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на 

средства за доставка и монтаж на сейф за секретно деловодство, 

транспорт, монтаж, анкериране и обучение на персонала, както и 

сертифициране на каса на ниво Тип 1 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на 

Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г., както следва: 

1. По § 10-00 „Издръжка” със 752 лв. за транспорт, 

монтаж и анкериране на каса ниво Тип 3 и обучение на персонала 

със същата, както и сертифициране на каса на ниво Тип 1. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 112 лв. за 

доставка и монтаж на сейф за секретно деловодство. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 

2015 г. 

 

15. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на 

средства за изплащане на облекло на новоназначен служител 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на 

Районен съд гр. Дряново по § 02-00 „Други възнаграждения и 

плащания на персонала” със 720 лв. с цел осигуряване на средства 

за изплащане на облекло на новоназначен служител. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания на персонала”. 

 

16. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства 

за доставка и монтаж на копирна машина 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на 

Районен съд гр. Елена за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 

6 894 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 

5335. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 

2015 г. 
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17. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства 

за неотложен ремонт на сервизни помещения 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на 

Районен съд гр. Елена за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 214 лв. 

за неотложен ремонт на сервизни помещения. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

 

18. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на 

средства за закупуване на компютърна техника 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на 

Районен съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка” с 885 лв. за 

закупуване на 1 брой скенер. 

Средствата в размер на 885 лв. са за сметка на 

неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 

 

19. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на 

средства за закупуване на компютърна техника 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 

г. на Районен съд гр. Карнобат по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 

4 038 лв. за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации. 

Средствата в размер на 4 038 лв. са за сметка на 

неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 

19.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 

г. на Районен съд гр. Карнобат по § 10-00 „Издръжка” с 380 лв. за 

закупуване на 2 броя принтери. 

Средствата в размер на 380 лв. са за сметка на 

неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 

 

20. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на 

средства за изплащане на облекло на новоназначени служители 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на 

Районен съд гр. Нова Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и 

плащания на персонала” с 1 702 лв. с цел осигуряване на средства 

за изплащане на облекло на новоназначени служители. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания на персонала”. 

 

21. /ОТТЕГЛЕНА/ 
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22. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства 

за изплащане на разликата в работната заплата на командирован 

съдия 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Във връзка с решение на ВСС по т. 29, протокол № 10 от 

04.03.2009 г. 

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Районен съд 

гр. Плевен и Софийски районен съд за 2015 г., с цел осигуряване на 

средства за командирован съдия, както следва: 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 

2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по 

трудови и служебни правоотношения” с 1 918 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 

2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по 

трудови и служебни правоотношения” с 1 918 лв. за изплащане 

разликата в работната заплата на командирован съдия. 

 

23. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на 

средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на 

Районен съд гр. Тутракан за 2015 г. по § 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания на персонала” с 12 568 лв., с цел 

осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по 

КТ и ЗСВ. 
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Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 

02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета 

на съдебната власт за 2015 г. 

 

24. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на 

средства за закупуване на компютърна техника 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на 

Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка” с 2 804 лв., от 

които 2 096 лв. за закупуване на 3 броя компютри, 338 лв. за 

закупуване на 13 броя батерии за UPS и 370 лв. за закупуване на 4 

броя батерии за UPS за сървър. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по 

бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на 

ДМА”. 

 

25. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства 

за ремонт на санитарни помещения и подмяна на олуци и 

водосточни казанчета 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на 

Районен съд гр. Чирпан за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 15 450 лв. 

за ремонт на санитарни помещения и за подмяна на улуци и 

водосточни казанчета. 



 23 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Точка 26 касае вътрешно 

компенсирана промяна на Административен съд Перник. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

органи на съдебната власт за 2015 г. 

 

26. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Административен съд гр. Перник за извършване на 

вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно 

компенсирана промяна по бюджета за 2015 г. на Административен 

съд гр. Перник от § 52-00 „Придобиване на ДМА” в § 10-00 

„Издръжка”. 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 480 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 3 480 лв. 

 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: От допълнителните точки, колеги. 

Точка 40, въз основа на Постановление на Министерски съвет, 

посочен е номера от посочената дата е необходимо да се извърши 

промяна по бюджета на Върховния касационен съд за посочените 

нужди. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

 40. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт 

за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване 

на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за 

изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление 

при извънредно положение, военно положение или положение на 

война (КАС) 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

40.1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт 

за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване 

на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за 

изграждане на КАС, чл.109, ал.3 от Закона за публичните финанси и 

чл.5 от Постановление № 36 на Министерски съвет от 2001 г. за 

изграждане на КАС, както следва: 

I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: 200 000 лв. 

в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 

Капиталови разходи - 200 000 лв. 

в т.ч. по органи на съдебната власт: 

Върховен касационен съд - 200 000 лв. 

 

II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

200 000 лв. 

в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ 

(нето) 200 000 лв. 

 

III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА 
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АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА 

БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 г. С 200 000  лв. 

 

IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ 

НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 г. С 200 000  лв.  

  

40.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховния касационен 

съд с 200 000 лв. по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за 

одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на 

дейности за изграждане на КАС. 

40.3. На основание чл.109, ал.5 от Закона за публичните 

финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената 

промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: И точка 41, касае се за поправка на 

очевидна техническа грешка, като вместо името „Накова” трябва да 

се чете „Такова”. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 41. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка 

в решение на ВСС по протокол № 45/13.08.2015 г., т. 107. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в 

решение на ВСС по протокол № 45/13.08.2015 г., т. 107, като вместо 

„Магдалена Исталиянова Накова” решението се чете: „Магдалена 

Исталиянова Такова”. 
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ХРИСТО ИВАНОВ: Благодаря, г-н Узунов. 

Преминаваме към точките от раздел „Съдебна 

администрация”. Кой ще ги докладва? 

Заповядайте, г-жа Неделчева. 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Точка 27 е оттеглена 

По точка 28 комисия „Съдебна администрация” предлага 

Съвета да даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка 

за длъжност „касиер” в длъжност „главен специалист – касиер-

счетоводител”. Налице е финансова обезпеченост. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

28. ОТНОСНО: Искане от председателя на 

Административен съд гр. Варна за трансформиране на 1 щ.бр. за 

длъжност „касиер” в 1 щ.бр. за длъжност „главен специалист-

касиер-счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на 

трансформираната длъжност 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 щ.бр. за 

длъжност „касиер” в 1 щ.бр. за длъжност „главен специалист-

касиер-счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на 

трансформираната длъжност в Административен съд гр. Варна. 

МОТИВИ: Необходимост, с оглед извършване на голям 

обем счетоводна дейност, изготвяне на справки, статистически 

отчети, декларации, ежедневно осчетоводяване и др.. Налице е 

финансова обезпеченост. 
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КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: По точка 29 във връзка с 

искане на председателя на Районен съд Кюстендил предлагаме на 

Съвета да даде съгласие за трансформиране на длъжността 

„касиер” в длъжност „младши специалист” в Районен съд 

Кюстендил. Налице е финансова обезпеченост. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

29. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Кюстендил за трансформиране на длъжност „касиер” в 

длъжност „младши специалист” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност 

„касиер” в длъжност „младши специалист” в Районен съд гр. 

Кюстендил. 

 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Точка 30 – искане от 

председателя на Районен съд Генерал Тошево за даване на 

съгласие от Съвета за сключване на договор с Дирекция „Бюро по 

труда” за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение 

на определени функции. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Приема  се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

30. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Генерал Тошево за даване на съгласие за сключване на 

договор с Дирекция „Бюро по труда”-Генерал Тошево за 
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назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на 

определени трудови функции 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд гр. 

Генерал Тошево да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда”-

Генерал Тошево за назначаване на лице с трайни увреждания за 

изпълнение на определени трудови функции. 

 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: По точка 31 аналогично е 

искането от председателя на Районен съд Ивайловград за даване 

на съгласие от Съвета за сключване на договор с Дирекция „Бюро 

по труда” Свиленград за назначаване на лице с трайни увреждания 

да изпълнява функции в този съд. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

31. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Ивайловград за даване на съгласие за сключване на договор с 

Дирекция „Бюро по труда”-Свиленград за назначаване на лице с 

трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд гр. 

Ивайловград да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда”-

Свиленград за назначаване на лице с трайни увреждания за 

изпълнение на определени трудови функции. 
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КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: И точка 32 предлагаме на 

Съвета да даде съгласие Районен съд Плевен да сключи 

граждански договор с външен изпълнител за извършване на 

ремонтни дейности. Посочени са тези дейности. И друг път този съд 

по този начин извършва подобни функции, тъй като няма длъжност 

„работник по поддръжката”. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

32. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Плевен за даване на съгласие за сключване на граждански 

договор с външен изпълнител за извършване на ремонтни дейности 

на офис-оборудване, ел. инсталация, ВиК-инсталация и др.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на граждански договор с 

външен изпълнител за извършване на ремонтни дейности на офис-

оборудване, ел. инсталация, ВиК – инсталация и др. в Районен съд 

гр. Плевен. 

МОТИВИ: РС-Плевен не разполага с работник по 

поддръжка на ел. инсталации, ВиК инсталации, поддръжка на 

офис-оборудване и др., поради което е необходимо сключването 

на граждански договор с външен изпълнител. Съгласно чл. 29, ал. 

2 от Правилника за безопасност и здраве при работа с ел. 

съоръжения, лицата, извършващи поддръжка на ел. инсталации, 

следва да притежават сертификат за придобита квалификация 

по безопасност при работа по ел. съоръжения. Налице е 

финансова обезпеченост. 
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КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА: Благодаря. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Благодаря. Комисия „Международна 

дейност”.  

Заповядайте! 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-н министър. Точка 33 е 

свързана с разглеждане на темата на заседанието на ВСС на 13 

август когато е останало да се направи допълнително уточнение 

във връзка с участието на представител, член на ВСС в един от 

трите проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети за 

периода 2015-2016 г. Както е станало ясно на предходното 

заседание на ВСС предложените за участие в този проект са 

колегите Каролина Неделчева и Камен Иванов като членове на 

ВСС, стана ясно, че за тази конкретна среща, която ще се проведе в 

края на месец септември във Франция ще участва г-жа Неделчева, 

такова съгласие е постигнато между тях двамата, така че 

предложението е за нейното командироване на Каролина 

Неделчева за периода, посочен в решението за участие в общата 

среща на проектните екипи. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Моля, да гласувате. Има ли 

„въздържали се”? Няма. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

33. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на 

представител на Висшия съдебен съвет за участие по Проект 3 

„Финансиране съдебната система“ в първата Съвместна среща на 

проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети 

(ЕМСС), която ще се проведе в периода 24-25 септември 2015 г. в 

гр. Париж, Франция 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

33.1. КОМАНДИРОВА за участие по Проект 3 

„Финансиране на съдебната система“ в първата Съвместна среща 

на проектните екип на Европейската мрежа на съдебните съвети 

(ЕМСС) за 2015-2016 г. за периода 23 – 26 септември 2015 г. в гр. 

Париж, Франция:    

- Каролина Неделчева– член на ВСС. 

33.2. Пътните разходи, разходите за настаняване, дневни 

пари и медицинска застраховка са за сметка на ВСС.  

 

КАМЕН ИВАНОВ: Може ли само една дума? 

ХРИСТО ИВАНОВ: Заповядайте! 

КАМЕН ИВАНОВ: Намирам повод да кажа две неща, 

които след като ги мисля няма какво да ги тая само за себе си. 

Нещо, което ми направи впечатление, разбира се, че с г-жа 

Неделчева сме изяснили тези неща, никой не е трябвало да има 

съмнение, че можем да ги решим в рамките на няколко минути. 

Това, което обаче прави впечатление е друго и обръщението ми е 

към комисия „Международна дейност”, индиректно може би всеки 

един от членовете на ВСС ще може да направи сметка за себе си. 

Анализът за командированията в последните три години сочи, че 

преимуществено част от членовете на ВСС са командировани по 

различни проекти, а друга част, според мен, са да кажа неполучили 

доверието на ВСС. Смятам следното – всяко едно такова 

командироване обогатява всеки един от членовете на ВСС, дава 

възможност да се запознава с факти и обстоятелства, които иначе 

не са му известни. Не смятам, че тези командирования и тези 

пътувания са част от програмата на „Балкантурист”, казвам го 
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съвсем сериозно и така го мисля. Смятам, че всеки един трябва да 

прецени лично и да отговори за себе си, аз за себе си имам отговор. 

Тогава когато поканите са персонални е едно на ръка, когато 

комисиите излъчват членове е друго, а когато ВСС избира е трето и 

тогава кой кого харесва, предпочита, и на приятелски отношения 

или не, е по-коректно да бъдем обективни в решаването на тези 

въпроси не за друго, а защото прави впечатление. Това е, което 

искам да кажа. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Заповядайте, г-жо Петкова! 

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Повод за моето изказване е 

изказването, което направи г-н Камен Иванов и това, че свързва 

тези командировки с „Балкантурист” и т.н. Искам да кажа, че в 

случая тези командировки са във връзка с проектни екипи на 

Европейската мрежа на съдебните съвети, които в годините са се 

развивали и за период за всяка година проектните екипи са 

приключвали и то с решение на Европейската мрежа, касаеща 

всички Висши съдебни съвети и това участие в някои от 

заседанията не означава екскурзия, напротив – аз съм участвала в 

проектния екип „Дисциплинарни производства”, който приключи 

миналата година за една година, който беше свързан с огромна 

работа, подготвителна работа, правене анализи, справки, след това 

участие в самата подготовка на материалите, после в заседанията, 

така че не може да се каже, че командироването е само за една 

разходка където и да било, още повече, че тук става въпрос, той 

може би не е обърнал внимание, това е въпрос за проект 3 

„Финансиране на съдебната система”. Този проект е приет по наше 

предложение, а доколкото си спомням тогава г-жа Незабравка 

Стоева е повдигнала въпроса на отчетното събрание на 

Европейската мрежа и проект 3 е включен като допълнителен. 



 33 

Всяка година има по два проекта, сега обаче са три и това е много 

отговорна задача, и ако така смята, че отиването докъдето се 

провеждат срещите е екскурзия по-добре считам да отпаднем като 

участник в самия проект. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Г-н Иванов, заповядайте! 

КАМЕН ИВАНОВ: Аз се радвам, че моето изказване 

предизвиква интерес, надявах се да предизвика интерес. Аз за себе 

си ще кажа следното: пътувал съм извън страната на лично 

основание повече отколкото пъти съм бил командирован от ВСС, 

всеки да си отговори тук дали така трябва да бъде сравнен за сам 

за себе. Искам да бъда разбран правилно – нямам предвид 

конкретния проект. Конкретните екипи са разработени, ние сме се 

разбрали и т.н. Прави ми впечатление и не може да не направи 

впечатление когато отиват да работят 15 пъти едни и същи хора, а 

други не ходят повече от два пъти. Разберете ме – въпросът не е за 

екскурзиите, думичката, която казах за „Балкантурист” исках да бъде 

илюстративна и тя е точно такава. Пак ви казвам, лично за себе си, 

понеже поемам отговорност за моите си думи, пътувал съм навън от 

последните три години, в които съм член на ВСС, ето заявявам го 

официално, много повече, отколкото пъти съм бил изпращан, за да 

работя на „ползу-роду” по тези екипи. Въпросът е до това, до това – 

има ли пренебрегване на колеги или не. Нищо повече. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Г-жо Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря, г-н министър. Беше 

споменато, но все пак искам да подчертая отново – в конкретния 

случай участието на членове на ВСС в тези три проекта е на базата 

решение на комисиите, които имат сфера на дейност, която покрива 

тематиката на тези проекти и разбирателство, разбира се, между 

самите определени участници кой от тях да пътува на тази първа 
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съвместна среща, така както и в рамките на проекта по 

„Дисциплинарна дейност” миналата година бяха определени повече 

от един членове на ВСС, които на различните срещи се разбираха 

помежду си как да присъстват, защото наистина ангажимента е 

немалък и понякога се е налагало те да бъдат взаимозаменяеми, 

затова бяхме предложили участниците да са повече от един в тези 

проекти. В преобладаващият брой от случаите, така поне мисля по 

моя преценка, не мога да бъда съвсем конкретна, тъй като не 

разполагам с точните данни, командированията на членове на ВСС 

се е извършвало тематично, като комисия „Международна дейност” 

възприе подхода когато тематиката е в компетенциите на 

определена комисия да моли комисията да определи представител, 

имаме случаи на отделни персонални покани, в останалите случаи 

се опитваме да се съобразяваме наистина с критерия, който г-н 

Иванов посочи кой от членовете на Съвета колко пъти е бил 

командирован от ВСС, което не винаги е достатъчно успешно, по 

най-различни причини, субективни причини, откази на членове на 

Съвета да пътуват, имали сме случаи, в които и в рамките на 

самото заседание на ВСС се е определял участник, така че 

наистина стремежа е да съобразяваме тези командирования, които 

ВСС взема решения, които не са свързани с едни или други 

критерии, да бъдат наистина разпределени на справедлив принцип, 

при следващ случай, в който ще се налага командироване на член 

на ВСС, определен от самия ВСС, на база на приложената таблица 

и предложените участия ще стане ясно каква е действителната 

ситуация, в момента не можем да бъдем и точни. 

 Ако не сме гласували, г-н министър, точката. 

ГЛАСОВЕ: Гласувахме я.  

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Благодаря. 
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И сега да преминем към следващото предложение. 

Хубаво е, г-н министър, че Вие присъствате на това заседание – 

преди около два месеца взехме решение за създаване на Съвет за 

координиране действията на органите на съдебната власт за 

участие в международни проекти и програми към ВСС. Причината е 

стартирането на новата оперативна програма „Добро управление”, 

по която органите на съдебната власт, включително и ВСС ще 

бъдат потенциални бенефициенти. Нуждата от този Съвет беше 

обсъдена на заседанието когато се гласува неговото създаване, на 

вниманието ви са представя предложение за определяне 

персоналния състав на участниците в този Съвет – двама членове 

на ВСС, представители на ВКС, на Прокуратурата на Република 

България, Националния институт на правосъдието, представители 

на администрацията на ВСС, представител на Върховния 

административен съд, на Инспектората, така сме обхванали всички 

основни потенциални бъдещи бенефициенти в рамките на 

оперативната програма „Добро управление”. 

 Г-н министър, напомням, че на база на предходното 

решение сме отправили покана и към Вас да определите и Ваш 

представител когато се свика първото заседание на този Съвет да 

може и той да присъства, с оглед подобряване координацията, тъй 

като част от дейностите и анализите, заложени в оперативна 

програма „Добро управление” в рамките на следващия програмен 

период са в компетенциите и на Министерство на правосъдието. Не 

сме предложили дата на свикване на първо заседание на този 

Съвет, тъй като все още управляващия орган на оперативна 

програма „Добро управление” не е разработил насоките за 

кандидатстване, не е отворил линиите за кандидатстване, но 

напомни се малко по-рано от г-н Кожарев, че преди около два или 
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три месеца ВСС със свое нарочно решение гласува няколко 

проектни идеи с които, в рамките на този период до 2020 г. има 

желание да кандидатства, една от които е именно надграждане на 

проекта за програмно бюджетиране чрез изграждане на модел за 

въвеждане на програмно бюджетиране и в съдилищата в страната, 

така че това е персоналния състав на Съвета, участниците от 

другите институции, извън ВСС са определени от тях самите, така 

че предложението е да гласуваме този персонален състав на 

Съвета така както е на вашето внимание. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Колеги, ако няма становища, моля да 

дадете знак с ръка. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

34. ОТНОСНО: Определяне състава на Съвет за 

координиране действията на органите на съдебната власт по 

участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден 

съгласно решение на ВСС по т. 69 от протокол №38/02.07.2015 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

ВКЛЮЧВА в състава на Съвет за координиране 

действията на органите на съдебната власт по участие в 

международни проекти и програми към ВСС, съгласно решение на 

ВСС по т. 69 от протокол №38/02.07.2015 г., следните лица: 

1.  От Висшия съдебен съвет: 

- Милка Итова – член на Висшия съдебен съвет и член на 

комисия „Международна дейност”; 

- Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет и член 

на комисия „Бюджет и финанси”. 
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- Маргарита Радкова – директор дирекция „Финанси и 

бюджет“. 

- Божидар Илиев – старши експерт „Европейски и 

международни програми и проекти“.  

2. От Върховния административен съд: 

- Александър Николов – главен секретар на ВАС.  

3. От Върховния касационен съд: 

- Таня Райковска – заместник – председател на ВКС и 

ръководител на Търговска колегия. 

4. От Прокуратурата на Република България:  

- Даниела Машева – прокурор в отдел „Аналитичен” във 

ВКП. 

5. От Националния институт на правосъдието: 

- Смилена Костова – директор на дирекция 

„Институционални и международни отношения”; 

- Станимир Керемидчиев – програмен координатор, 

дирекция „Институционални и международни отношения” – 

резервен член. 

6. От Инспектората към Висшия съдебен съвет: 

- Янка Гочева – инспектор в ИВСС; 

- Кирил Арнаудов – гл. експерт в отдел „Човешки ресурси 

и правно обслужване” на ИВСС. 

 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Следващото предложение, г-н 

министър, ще помоля да остане за края на днешното заседание на 

ВСС, в случай, че главния прокурор се включи, в противен случай 

ако той не се включи в днешното заседание ще помоля точката да 

бъде отложена за разглеждане в следващо заседание. Считам, че е 

редно това обсъждане да стане в негово присъствие, тъй като касае 
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Доклада за изпълнение Плана за действие на Прокуратурата на 

Република България. Ако колегите не възразяват да я оставим за 

последна точка и ако главния прокурор не се включи да я отложим 

за следващото заседание, за да може да присъства и той. 

36 точка е проект на решение за приемане на доклади от 

проведени международни срещи. Няколко доклада на вниманието 

на членовете на Съвета, които да бъдат и публикувани на интернет-

страницата. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Моля, да гласувате. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

36. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на 

доклади от проведени международни срещи 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

36.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите от проведените 

международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен 

съвет, както и представители на администрацията на ВСС. 

36.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни 

технологии и съдебна статистика” да публикува докладите на 

Интернет страницата на ВСС в съответните раздели. 

 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: И следващата 37 точка, на база на 

решение на ВСС от миналата година – информация за 

тримесечното изпълнение на дейностите и отчет за усвояване на 

средствата по проектите по оперативна програма „Административен 

капацитет”, по които ВСС е бенефициент. Някои от проектите 
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приключиха, два от тях всъщност, Норвежкия финансов механизъм 

и проекта, свързан с електронното правосъдие все още са 

действащи, всъщност и този, който е свързан с комуникационната 

политика, но те са само несъщинските действия, извършване на 

финалните проверки и одити. Това е информацията. Малко по-

надолу в нея е приложена и таблица с размера на усвоените 

средства, която е изготвена от дирекция „Бюджет и финанси”. Това 

е тримесечната текуща информация. За сведение. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

37. ОТНОСНО: Доклади за изпълнение на дейностите и 

отчети за усвояването на средствата за периода 01.04.2015 г. – 

30.06.2015 г., от ръководителите на проекти, по които Висшия 

съдебен съвет е бенефициент, съгласно решение на ВСС по т. 48 от 

протокол №12/13.03.2014 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

37.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите за изпълнение 

на дейностите и отчетите за усвояване на средствата за периода 

01.04.2015 г. – 30.06.2015 г., предоставени от ръководителите на 

проекти, по които Висшият съдебен съвет е бенефициент, съгласно 

решение на ВСС по протокол №12/13.03.2014 г. 

37.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изготвените в табличен 

вид обобщени информации за изпълнение на дейностите и за 

получените и изразходвани средства за проектите, по които ВСС е 

бенефициент.  

37.3. ДОКЛАДИТЕ за отделните проекти и Обобщената 

информация за изпълнение на дейностите ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ 
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на Интернет страницата на ВСС/Раздел: Регистър на 

международните проекти и програми.  

 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Точка 35 помолих да я оставим за 

накрая. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Благодаря, г-жо Найденова. 

Имаме точки от КПА. Кой ще ги докладва? 

Заповядайте! 

ЯСЕН ТОДОРОВ: Уважаеми колеги, във ВСС са 

постъпили три отвода на членове на конкурсни комисии за външно 

назначаване, това са комисиите за административните съдилища, 

комисията за Търговска и Гражданска колегия в окръжните 

съдилища и на мястото на проф. Воденичаров е резервния член 

Юрий Кучев, който става редовен член, трябва да изберем нов 

резервен член. На мястото на резервния член за Гражданска 

колегия доц. д-р Веселина Манева трябва да изберем нов член и 

резервния член за Търговската колегия Жана Колева става редовен 

на мястото на Жаклин Комитова и трябва да изберем нов резервен 

член. 

/Главният секретар извършва жребий на компютъра 

под наблюдението на Ясен Тодоров, който обявява резултата: 

проф. д-р Сашо Пенов - ВТУ/ 

 

/След изтеглен жребий/ 

38. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за 

отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с 

провеждането на конкурс за първоначално назначаване в 

административните съдилища, обявен с решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 42/23.07.2015 г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

38.1. Определя доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев за 

редовен член на конкурсната комисия за административните 

съдилища, на мястото на проф. д-р Александър Асенов 

Воденичаров. 

38.1.1. Определя чрез жребий проф.д-р Сашо Пенов – 

ВТУ за резервен член – хабилитиран преподавател по 

административно право, на конкурсната комисия за 

административните съдилища на мястото на доц. д-р Юрий 

Страшимиров Кучев. 

 

/Главният секретар извършва жребий на компютъра 

под наблюдението на Ясен Тодоров, който обявява резултата: 

Гражданска колегия, на мястото на Манева – доц. Кристиан 

Таков - ВТУ/ 

 

/Главният секретар извършва жребий на компютъра 

под наблюдението на Ясен Тодоров, който обявява резултата: 

И на Търговската колегия, на мястото на Жана Колева – съдия 

Георги Йовчев Георгиев – ОС Варна/ 

ХРИСТО ИВАНОВ: Моля, да гласувате. Приема се. 

 

/След изтеглен жребий/ 

38. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за 

отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с 

провеждането на конкурс за първоначално назначаване в 
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административните съдилища, обявен с решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 42/23.07.2015 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

38.1. Определя доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев за 

редовен член на конкурсната комисия за административните 

съдилища, на мястото на проф. д-р Александър Асенов 

Воденичаров. 

38.1.1. Определя чрез жребий проф.д-р Сашо Пенов – 

ВТУ за резервен член – хабилитиран преподавател по 

административно право, на конкурсната комисия за 

административните съдилища на мястото на доц. д-р Юрий 

Страшимиров Кучев. 

 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Г-н министър, тъй като изчерпахме 

другите точки от дневния ред, правя предложение разглеждането на 

точка 35 от дневния ред за днес да бъде отложена за следващото 

заседание. 

ХРИСТО ИВАНОВ: Моля, който е съгласен да даде знак. 

Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

35. ОТНОСНО: Доклад за цялостното изпълнение на 

Плана за действие на Прокуратурата на Република България, за 

периода 01.09.2013 г. – 01.03.2015 г.  
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо 

заседание на ВСС. 

 

 ХРИСТО ИВАНОВ: Поради изчерпване на дневния 

ред, ако няма други предложения, закривам заседанието. 

 

 

 
 

/Закриване на заседанието – 10,20 ч./ 

 

 

 

Стенограф: 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 16.09.2015 г./ 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                   ХРИСТО ИВАНОВ       

 


