
 
ПРОТОКОЛ № 33 

от заседанието на Комисия по правни и институционални въпроси към 
Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 10.12.2018 г. 
 

Днес, 10 декември 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 
      ВЕРОНИКА ИМОВА 
      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 
      АТАНАСКА ДИШЕВА  
      ДАНИЕЛА МАШЕВА 
      ЕВГЕНИ ДИКОВ 
 

 

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

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

– главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“, Христина Тодорова 

– директор на дирекция „Международна дейност“, Зорница Златева – 

началник на отдел „Публична комуникация и протокол“ и техническият 

сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 
Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 
 
- Проект на Наредба за придобиване на юридическа 

правоспособност; 

 

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

 
1. ОТНОСНО: Писмо от името на Президента и Управителния съвет 

на Европейските магистрати за демокрация и свободи (MEDEL) с 

приложени Декларация от София за нарастващата роля на съдиите и 

прокурорите в обществения дебат относно върховенството на закона, както 

и Декларация за ориентираните към правителствата неправителствени 

организации. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от името на Президента и 

Управителния съвет на Европейските магистрати за демокрация и свободи 

(MEDEL) с приложени Декларация от София за нарастващата роля на 

съдиите и прокурорите в обществения дебат относно върховенството на 

закона, както и Декларация за ориентираните към правителствата 

неправителствени организации.  

 1.2. Декларациите по т. 1 да се публикуват на интернет страницата на 

Висшия съдебен съвет в раздел Международна дейност/Доклади, анализи 

и решения/Доклади и решения от европейски институции. 

 

2. ОТНОСНО: Въпросник за независимост на съдебната власт за 

2018 г. разработен от Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) 

съвместно с Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на 

Европейската комисия (ЕК) за събиране на фактическа информация 

относно структурните гаранции за независимостта на съдиите и за 

независимостта на съдебната система. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

2.1. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Международна дейност“ 

да актуализират отговорите на Въпросника за независимост на съдебната 

власт от 2017 г. и да попълнят отговорите на новите въпроси съвместно с 

експертните сътрудници към постоянните  комисии към Колегиите и 

Пленума на ВСС/звена в АВСС съгласно примерното разпределение на 

въпросите от въпросника, както следва: 
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Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия 
– 1.1.; 1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.4.1; 1.1.4.2; 1.1.4.3; 1.1.5; 

1.1.5.1; 1.1.5.2; 1.1.5.3; 1.1.5.4; 1.1.5.5; 1.1.5.5.1; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.9; 1.2; 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.5.1; 1.5; 1.5.1; 1.5.1.1; 1.5.1.2; 1.5.1.3; 1.5.3; 

1.5.3.1; 1.5.3.2; 1.5.4; 4.1; 4.1.1.; 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.4 (организационни 

причини) 

Комисия по правни и институционални въпроси – 1.1.4.2; 1.8.1; 

1.8.2; 1.8.3; 1.8.3.1; 1.8.4; 1.8.4.1; 1.8.4.2; 3.1; 3.1.1.; 3.1.2; 3.2; 3.2.1; 3.3; 3.4; 

3.4.1; 3.4.2; 4.5.; 4.5.1; 4.5.2 (организационни причини) 6.1; 6.1.1; 6.1.2; 

6.1.3  

Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия – 

1.7.1 

Звено „Връзки с обществеността“ в АВСС – 1.7; 2.1 

Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
към Съдийската колегия – 1.3.; 1.3.1; 1.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.5; 1.5.2; 1.5.2.1; 

1.5.2.2; 1.5.2.3; 1.5.2.4; 1.5.2.4.1; 4.2; 4.4. (дисциплинарни причини); 4.5.2 

(дисциплинарни причини) 

Комисия „Бюджет и финанси“ – 1.6; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3 

Комисия „Професионална квалификация, информационни 
технологии и съдебна статистика“ - 5.1; 5.1.1; 5.2; 5.3; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.2.1 
 

3. ОТНОСНО: Информация от Националния институт на 

правосъдието за командировани от НИП лица.  
 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

3.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите на командировани от 

Националния институт на правосъдието лица във връзка с техни 

международни участия. 

3.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност“ да 

актуализира информацията за командированите от НИП лица. 

 

 

II. ПРАВНИ ВЪПРОСИ: 
 

 4. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно 

проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 
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4.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Министерство на 

правосъдието относно проект на Закон за изменение и допълнение на 

Наказателния кодекс. 
 
 5. ОТНОСНО: Становище на Комисията за защита на личните 

данни относно публикуване на интернет страниците на общинските съвети 

на списък с имена и документи при процедура за избор на съдебни 

заседатели. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

5.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изразеното становище на Комисията 

за защита на личните данни относно публикуване на интернет страниците 

на общинските съвети на списък с имена и документи при процедура за 

избор на съдебни заседатели. 

5.2. ИЗПРАЩА становището на Комисията за защита на личните 

данни на сформираната към Министерство на правосъдието работна група 

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 
 

6. ОТНОСНО: Предложение  за сформиране на работна група за 

изработване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от 

дейността на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители 

в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания 

наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура, 

Специализираната прокуратура и Следствения отдел в Специализираната 

прокуратура. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

6.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 
СЪВЕТ да сформира работна група за изработване на правила за 

индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, 

прокурорите, следователите и съдебните служители в апелативния 

специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в 

апелативната специализирана прокуратура, в специализираната 

прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура в 

състав:  

- г -н Боян Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет, 

- г-жа Даниела Марчева - член на Висшия съдебен съвет; 

- г-жа Боряна Димитрова - член на Висшия съдебен съвет; 

- г-жа Пламена Цветанова - член на Висшия съдебен съвет; 
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- г-жа Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет; 

- г-жа Красимира Костова – съдия в Апелативния специализиран 

наказателен съд; 

- г-жа Любка Вакарелска - съдебен администратор в Апелативния 

специализиран наказателен съд; 

- г-н Пламен Евгениев - съдия в Специализирания наказателен съд; 

- г-жа Светла Георгиева - съдебен администратор в 

Специализирания наказателен съд; 

- г-н Пламен Марков – прокурор в Апелативната специализирана 

прокуратура; 

- г-жа Доротея Монова - съдебен администратор в Апелативната 

специализирана прокуратура;  

- г-жа Даниела Начева – заместник на административния 

ръководител на Специализираната прокуратура; 

- г-жа Габриела Ненкова – съдебен администратор в 

Специализираната прокуратура; 

- г-жа Нели Тодорова – завеждащ Следствен отдел в 

Специализираната прокуратура. 

6.2. ВНАСЯ предложението за разглеждане на заседание на Пленума 

на ВСС на 13.12.2018 г.  
 

7. ОТНОСНО: Сформиране на състава на Съвета за партньорство 

към Висшия съдебен съвет. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

7.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 
СЪВЕТ да определи трима изборни членове на ВСС, които да влязат в 

състава на Съвета за партньорство; 

7.2. ДА СЕ ПУБЛИКУВА  съобщение на интернет страницата на 

Висшия съдебен съвет, че кандидатите за членове по чл. 3, ал. 1, т. 3 и 

организациите по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. могат да 

подадат заявление за участие в Съвета за партньорство съгласно 

приложение № 1 и приложение №  2 от Наредбата, в срок до 27.12.2018 г. 

включително; 

 
8. ОТНОСНО: Предложение от член на работната група за 

изработване на проект на Наредба по §2, ал. 6 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

8.1. Текстът на чл. 17 от проекта 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 да 

придобие следната редакция:  

Чл. 17. (1) Проверката на декларациите се извършва чрез пряк достъп 

до електронните регистри, бази данни и други информационни масиви, 

поддържани от други държавни органи, с изключение на службите за 

сигурност.  

(2) Комисията може да изисква допълнителна информация от 

държавните органи, органите на местното самоуправление и местната 

администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред 

които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или 

удостоверяване. 

(3) Органите и институциите по ал. 2 са длъжни в 30-дневен срок от 

получаване на искането да предоставят необходимата информация. 

(4) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните 

факти и на информацията, получена по реда на ал. 1 и ал. 2.  

(5) Комисията може да получава информация от информационните 

системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции, както и да 

иска разкриване на банкова тайна. 

(6) Комисията може да поиска и разкриване на застрахователна 

тайна, както и на данъчна и осигурителна информация. 

(7) За изясняване на декларираните обстоятелства, Комисията може 

да изиска от задълженото лице по чл. 4, ал. 1 да представи удостоверения, 

извлечения или друга писмена информация. 

8.2. ВНАСЯ предложения Проект на Наредба, с направеното 

изменение в чл. 17 от същия, на заседание на Пленума на Висшия съдебен 

съвет на 13.12.2018 г. 
  

 9. ОТНОСНО: Проект на Наредба за придобиване на юридическа 

правоспособност. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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9.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ проекта на Наредба за придобиване 

на юридическа правоспособност. 

9.2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Мария Георгиева – държавен 

експерт, дирекция „Съвет по законодателство“. 

 

 

III. ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ: 

 

10. 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: 
 

10.1. Одобрява предложения проект на брошурата, съдържаща 

отговори на петте въпроса, предизвикали най-голям интерес сред 

учениците по време на Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЯТА: (п) 

  
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 

 


