
ПРОТОКОЛ № 31 
от заседанието на Комисия по правни и институционални въпроси към 

Пленума на Висшия съдебен съвет,  
проведено на 26.11.2018 г. 

 
Днес, 26 ноември 2018 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на 

Висшия съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни и 

институционални въпроси към Пленума на ВСС в състав: 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 
 
ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФАН ГРОЗДЕВ - отсъства 
      ВЕРОНИКА ИМОВА 
      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 
      АТАНАСКА ДИШЕВА - отсъства
      ДАНИЕЛА МАШЕВА 
      ЕВГЕНИ ДИКОВ - отсъства 
 

 

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“, Цветелина Велинова 

– главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“, Аделина Кандова – 

главен експерт – международна дейност, Зорница Златева – началник на 

отдел „Публична комуникация и протокол“ и техническият сътрудник на 

комисията – Стефка Барова. 

 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 
I. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ: 

 
1. ОТНОСНО: Покана за участие на представител на Висшия 

съдебен съвет в семинар на TAIEX на тема информационни кампании за 

гражданите от страна на съдебната власт (65670), който ще се проведе в гр. 

Киев, Украйна, в периода 17-20 декември 2018 г. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 



1.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да определи и 

командирова за участие в семинар на TAIEX на тема информационни 

кампании за гражданите от страна на съдебната власт (65670), който ще се 

проведе в гр. Киев, Украйна, за периода 16-19 декември 2018 г., 

следното/ите лице/а:  
1.1.1……………………………………. – член на ВСС;  

 1.1.2. При необходимост от логистична подкрепа и съдействие за 

превод, лицето определено в т. 1.1.1 ще бъде придружено от 

…………………………… – експерт от дирекция „Международна дейност“ 

в АВСС.  

 1.1.3 В случай, че бъде определен експерт от дирекция 

„Международна дейност“, ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да 

възложи на главния секретар на ВСС да извърши действия по неговото 

командироване.  

 1.2. Пътните разходи и разходите за настаняване и за дневни пари на 

командированото по т. 1.1.1 лице са за сметка на организаторите на 

Конференцията. 

1.3. Разходите за медицински застраховки на командированите лица, 

както и разходите за дневни пари, пътните разходи, разходите за 

настаняване по фактически размер на придружаващия експерт от дирекция 

„Международна дейност“ са за сметка на Висшия съдебен съвет.  

1.4. ИЗПРАЩА преписката на Комисия „Бюджет и финанси“ за 

сведение и по компетентност, за разглеждане в заседанието ѝ на 

05.12.2018г.  

1.5. ВНАСЯ преписката за разглеждане в следващото заседание на 

Пленума на ВСС на 06.12.2018 г., след окомплектоването на преписката с 

решение на Комисия „Бюджет и финанси“.  

 

2. ОТНОСНО: Писмо от Офиса на Европейската мрежа на 

съдебните съвети (ЕМСС) с приложена фактура за членски внос на 

Висшия съдебен съвет на Република България в ЕМСС за 2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

2.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Офиса на Европейската 

мрежа на съдебните съвети с приложена фактура за членски внос на 

Висшия съдебен съвет на Република България в ЕМСС за 2019 г. 



2.2. ИЗПРАЩА преписката на комисия „Бюджет и финанси”, по 

компетентност. 

 

3. ОТНОСНО: Писма от председателите на апелативните съдилища 

с информация за определени съдии, които при необходимост да участват в 

консултациите при разглеждането на досиетата на Регламент (ЕО) 

№1393/2007 и Регламент (ЕО) №1206/2001, съгласно решение на 

Комисията по правни и институционални въпроси по протокол 

№26/15.10.2018 г., т.3, за сведение. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

3.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмата от председателите на 

апелативните съдилища с информация за определени съдии, които при 

необходимост да участват в консултациите при разглеждането на 

досиетата на Регламент (ЕО) №1393/2007 и Регламент (ЕО) №1206/2001, 

съгласно решение на Комисията по правни и институционални въпроси по 

протокол № 26/15.10.2018 г., т.3. 

 

II. ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ: 
 

4. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен 

съд – Варна за предприети действия във връзка с накърняване на 

„Стандартите за независимост на съдебната власт“. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

4.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от административния 

ръководител на Районен съд – Варна. 

4.2. Изказва благодарност към г-жа Ерна Якова Павлова – 

административен ръководител на Районен съд – Варна и съдиите от 

Районен съд – Варна за своевременната и адекватна реакция на 

възникналата кризисна ситуация, при която са били накърнени 

„Стандартите за независимостта на съдебната власт“, приети с решение на 

Съдийската колегия по протокол № 31/23.10.2018 г. 

4.3. Предлага на административните ръководители на органите на 

съдебната власт своевременно да информират Комисията по правни и 

институционални въпроси за всеки случай на засягане на независимостта 

на съдебната власт, предприетите мерки, както и последвалите реакции. 
 



 5. ОТНОСНО: Обучение за членовете на ВСС по прилагане на 

„Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020“ (решение на 

КПИВ по протокол № 24/16.07.2018 г.). 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

5.1. Изпраща писмо до директора на Националния институт на 

правосъдието с молба да бъде предоставена информация за предприетите 

действия по протокол № 24/16.07.2018 г., т. 9.2  от заседанието на  

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, 

както и за възможните дати на обучението. 
 

6. ОТНОСНО: Абонамент на Висшия съдебен съвет за печатни и 

електронни информационни, научни и специализирани издания през 2019г. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

6.1. Предлага за нуждите на членовете на ВСС да се извърши 

абонамент на посочените печатни ежедневни и специализирани 

периодични издания: 

 - вестник „24 часа“ - 1 брой; 

 - вестник „Стандарт“ - 1 брой; 

 - списание „Общество и право“ - 15 бр.;  

 - списание „Правна мисъл“  - 4 бр.; 

 - списание „Собственост и право“ – 1 бр.; 

 - списание „Търговско и облигационно право“ – 1 бр.; 

 - „EПИ – Търговско и облигационно право“ – FLASH – 1 бр. 

 

7. ОТНОСНО: Изработка на информационни и рекламни материали 

във връзка с провеждането на Образователната програма „Съдебната власт 

– информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури" и информационната кампания „Ден на отворените врати" във 

ВСС и органите на съдебната власт (договор № ВСС-169871/20.12.2017 г.). 
 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

7.1. Избира Вариант 3 на брошурата, представяща Образователната 

програма „Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и прокуратури“; 



7.2. Избира Вариант 1 на брошурата, представяща Висшия съдебен 

съвет; 

7.3. Избира Вариант 1 на брошурата, представяща органите на 

съдебната власт; 

7.4. Избира Вариант 1 на брошурата, за правата и задълженията на 

лицата свидетели и жертви на престъпления. 

 

 III. ПРАВНИ ВЪПРОСИ: 
 

8. ОТНОСНО: Проект на Правилник за организацията на дейността 

на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 
 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

 8.1. На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, 

проектът Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен 

съвет и неговата администрация да се публикува в раздел „Обществени 

консултации“ на интернет страницата на ВСС, ведно с мотивите към него, 

формуляра за извършена предварителна оценка на въздействието по чл. 20, 

ал. 2 от същия закон и изготвената финансова обосновка. 

  

 9. ОТНОСНО: Проект на Наредба за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество и за установяване на конфликт на интереси в администрацията 

на органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към 

Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

9.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание 

§ 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, ДА 
ПРИЕМЕ Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите по реда на Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на 

конфликт на интереси в администрацията на органите на съдебната власт, 

Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и 

Националния институт на правосъдието. 

9.2. ВНАСЯ предложения Проект, ведно със справка на постъпилите 

в хода на обществените консултации предложения, доклада на Работната 



група, Формуляра за извършена частична оценка на въздействието на 

нормативния акт и Финансовата обосновка, на заседание на Пленума на 

Висшия съдебен съвет на 13.12.2018 г.;  
9.3. ВЪЗЛАГА на отдел „Нормативна дейност и процесуално 

представителство“ в дирекция „Правна“, Администрация на ВСС, да 

публикува на интернет страницата на ВСС, отдел „Обществени 

консултации“, справка за постъпилите предложения и обосновка за 

неприетите предложения по Проекта, съгласно разпоредбата на чл. 26,    

ал. 5 от Закона за нормативните актове. 
 

10. ОТНОСНО: Искане за становище от и.ф.административен 

ръководител на Окръжен съд – Пловдив във връзка с изплатени 

субсидирани такси от бюджета на Окръжен съд – Пловдив на основание 

чл. 81 от ЗЧСИ /при действието на нормата преди нейното изменение с  

ДВ, бр. 86 от 2017 г./ по изпълнителни дела за издръжка и трудово 

възнаграждение. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

10.1. Поставените въпроси са изцяло от компетентността на            

и.ф. административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив, предвид 

разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт. 

10.2. ИЗПРАЩА решението на и.ф.административен ръководител на 

Окръжен съд – Пловдив. 

 

11. ОТНОСНО: Предложение от районен съдия в Районен съд – 

Нови пазар във връзка с приложението на чл. 334, ал. 1 от ЗСВ, относно 

платения служебен отпуск. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

11.1. Преценката относно приложението на относимата законова и 

подзаконова нормативна уредба на правото на отпуск на магистрата е 

изцяло в правомощията на административния ръководител на съответния 

орган на съдебната власт. Извън законово регламентираните случаи, 

Висшият съдебен съвет не разполага с правомощие да дава задължителни 

указания по тълкуването и прилагането на закона. 

 
12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Съвета на съдебните 

заседатели към Софийски градски съд с мандат 2017 – 2021 за 

предприемане на действия във връзка с неизплащано възнаграждение на 



съдебните заседатели при участието им в закрити заседания и извършване 

на проверка на използвания софтуерен продукт за случайно разпределение 

на съдебните заседатели. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

 12.1. ИЗПРАЩА искането от председателя на Съвета на съдебните 

заседатели към Софийски градски съд на комисия „Бюджет и финанси“ 

към Пленума по компетентност по т. 1 от същото; 

 12.2. ИЗПРАЩА искането от председателя на Съвета на съдебните 

заседатели към Софийски градски съд на комисия „Професионална 

квалификация и информационни технологии“ към Пленума по 

компетентност по т. 2 от същото. 

12.3. След изразяване на становище от комисия „Бюджет и финанси“ 

и комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ 

ще бъде взето решение за провеждане на среща със Съвета на съдебните 

заседатели към Софийски градски съд. 

 

13. ОТНОСНО: Решение от 29.10.2018 г. по гр.дело № 9449/2018 г. 

на Софийски районен съд, II ГО, 156 състав, образувано по искова молба 

от Таня Желязкова. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

13.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Решение от 29.10.2018 г. по гр.дело 

№ 9449/2018 г. на Софийски районен съд, II ГО, 156 състав, образувано по 

искова молба от Таня Желязкова. 

 

14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на 

Апелативен съд – Варна относно допълване на чл. 67, ал. 3 от Закона за 

съдебната власт. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

 14.1. ИЗПРАЩА предложението от председателя на Апелативен съд 

– Варна на сформираната към Министерство на правосъдието работна 

група за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 

 14.2. ИЗПРАЩА решението на административния ръководител на 

Апелативен съд – Варна, за сведение. 

 



15. ОТНОСНО: Доклад от Николай Найденов – директор на 

дирекция „Правна“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет, относно 

съгласуване на проект за извънредна спогодба по гр.дело № 42991/2018 г. 

по описа на Софийски районен съд, 59-ти състав. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

15.1. ОДОБРЯВА изготвените проекти на извънсъдебна спогодба по 

гр. д № 42991/2018 г. по описа на Софийския районен съд, II гражданско 

отделение, 59-ти състав, и на пълномощно. 

15.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да 

ОДОБРИ изготвения проект на извънсъдебна спогодба по                       

гр. д № 42991/2018 г. по описа на Софийския районен съд, II гражданско 

отделение, 59 състав. 

15.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да 
УПЪЛНОМОЩИ Росалина Димитрова – процесуален представител на 

Висшия съдебен съвет, да сключи извънсъдебна спогодба по                       

гр. д № 42991/2018 г. по описа на Софийския районен съд, II гражданско 

отделение, 59-ти състав. 

 15.4. Внася предложението за разглеждане в следващото заседание 

на Пленума на Висшия съдебен съвет. 

15.5. ИЗПРАЩА преписката на комисия „Бюджет и финанси”, по 

компетентност. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЯТА: (п) 

  
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 

 


