
 
ПРОТОКОЛ № 01 

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

проведено на 14.01.2019 г. 
 
 

Днес, 14 януари 2019 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  
      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: 
 
- Доклад от Съвета за координиране действията на органите на 

съдебната власт по участие в международни проекти и програми относно 

участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with                    

e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, 

която ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в гр. Виена, Австрия. 

- Предложения от Инспектората към Висшия съдебен съвет за 

промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

защита на личните данни. 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 
I. ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ: 

 
1. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на 

правосъдието във връзка с предприетите действия за провеждане на 

обучения за членовете на Висшия съдебен съвет 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: 
 

1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от директора на 

Националния институт на правосъдието във връзка с предприетите 

действия за провеждане на обучения за членовете на Висшия съдебен 

съвет по прилагане на Комуникационната стратегия на съдебната власт 

2014-2020 (решение на КПИВ по протокол № 24/16.07.2018 г.).  

 1.2. Предлага на директора на Националния институт на 

правосъдието своевременно да информира Комисията по правни и 

институционални въпроси към Пленума на ВСС за възможността членове 

на ВСС да бъдат включени в обучителни модули на НИП. 

1.3. Предлага на директора на Националния институт на 

правосъдието в годишния календар на обученията на Националния 

институт на правосъдието да бъдат предвидени първоначални обучения за 

експертите „връзки с обществеността“, които предстои да бъдат назначени, 

съгласно решение на Съдийската колегия по протокол № 40/11.12.2018 г., 

т. 22.2 и т. 22.3, както и ежегодно присъствено и/или дистанционно 

обучение за всички съдебни служители на длъжност „връзки с 

обществеността“ или съвместяващи изпълнението на тази функция с 

основната си длъжност. 

Мотиви: В общите цели на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014-2020 (стр. 54) е заложено повишаване нивото на 

професионалното обучение по публична комуникация на магистрати и 

служители от органите на съдебната власт, включително на онези 

служители, които осъществяват пряк контакт с гражданите, а като 

краткосрочна цел е посочено „повишаване професионалната подготовка 

по публична комуникация на магистрати и служители от ОСВ“. 

В раздел IV „Стратегически подходи и дейности“ 

професионализацията на комуникационните процеси е определена 

като повишаване на статута и професионалната подготовка, и 

гарантиране на ресурсното осигуряване на представителите на звената 
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на съдебната власт, отговорни за комуникацията – административни 

ръководители, говорители, специалисти връзки с обществеността и 

служители в ОСВ, ангажирани с директен контакт с гражданите. 

В подраздел 3.2.9 „Дейности и мерки по професионалното обучение 

по комуникация“ (стр. 94) е посочено, че „реализацията на 

Комуникационната стратегия изисква повишаване на квалификацията на 

магистратите и на служителите по връзки с обществеността, 

осъществявана в рамките на НИП и по програми за текущо обучение“. 

В подраздели 3.2.10 „Дейности и мерки по професионалното 

обучение по комуникация в НИП“ и в 3.2.11 „Дейности и мерки по 

професионалното обучение по комуникация с проектно финансиране“ 

(стр. 95-96) са изброени конкретни дейности, сред които – създаване на 

специализирани курсове в програмата на НИП; реализиране на програма 

за постоянно обучение; реализиране на обучение по използването на нови 

и социални медии; текущо обучение по кризисна комуникация, 

разработване на програма за допълнително професионално обучение по 

комуникация. 

 Повишаването на професионалната подготовка по публична 

комуникация на магистрати и служители от ОСВ е и самостоятелна 

краткосрочна цел в „Плана за действие за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020“ (стр. 109-

стр. 111), а сред индикаторите за изпълнението ѝ са: включени модули в 

НИП за обучение по комуникационни умения, обучени магистрати и 

служители, брой проведени обучения, анализ на резултатите от 

обученията, адаптирани теми в обучителния модул. 

 

2. ОТНОСНО: Организация и координиране на отчета за напредъка 

по изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт               

2014-2020 през 2018 г. и подготовка във връзка с изготвянето на План за 

действие за изпълнението на Стратегията  от органите на съдебната власт 

през 2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

2.1. ВЪЗЛАГА на експертите от сектор „Връзки с обществеността“ 

да изготвят и изпратят писма до административните ръководители на 

Върховния касационен съд, Върховния административен съд, 

Прокуратурата на Република България, Инспектората към ВСС и 

Националния институт на правосъдието с молба, в срок до 28.02.2019 г., да 

предоставят информация за изпълнението на приетия от тях „План за 

действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната 
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власт за 2018 г.“, ведно с попълнената таблица с индикатори. 

Информацията/отчетите за напредъка по изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт през 2018 г. да се 

представи в срок до 31.03.2019 г. 

2.2. ВЪЗЛАГА на експертите от сектор „Връзки с обществеността“ в 

срок, до 15.02.2019 г. да бъде изготвен и представен на Комисията по 

правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС План за действие 

за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт от ВСС 

за 2019 г. 

2.3. ВЪЗЛАГА на експертите от сектор „Връзки с обществеността“ 

да изготвят и изпратят писма до административните ръководители на 

Върховния касационен съд, Върховния административен съд, 

Прокуратурата на Република България, Инспектората към ВСС и 

Националния институт на правосъдието с молба, в срок до 15.02.2018 г., да 

изготвят и предоставят План за действие за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2019 г., съобразно 

своята компетентност. 

2.4. ВЪЗЛАГА на експертите от сектор „Връзки с обществеността“ 

да актуализират Плана за действие за изпълнение на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014-2020 от органите на съдебната власт 

през 2019 г., въз основа на предоставените планове за комуникационна 

дейност от ВКС, ВАС, ПРБ, ВСС, ИВСС и НИП. 

 

 3. ОТНОСНО: Актуализиране на Графика за провеждане на 

информационната кампания „Ден на отворените врати“ в органите на 

съдебната власт през 2019 г. 

 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

3.1. ВЪЗЛАГА на експертите от сектор „Връзки с обществеността“ 

да изготвят и изпратят писма до административните ръководители на 

органите на съдебната власт с молба, в срок до 15.02.2019 г., да 

предоставят информация за темата и датата/датите, на които ще проведат 

„Ден на отворените врати“, с цел актуализиране на Графика за 2019 г., 

публикуван на интернет сайта на ВСС. 

3.2. Предлага на административните ръководители на органите на 

съдебната власт своевременно да предоставят информация за проведените 

„Дни на отворените врати“ през 2019 г., като посочат темата на 

инициативата, броя на участниците, приложените добри практики и 

иновативни подходи, а при необходимост да направят предложения за 
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промяна в надслова на кампанията „Открито за съдебната власт“                

през 2020 г. 

3.3. Предлага на административните ръководители на органите на 

съдебната власт своевременно да изпращат информация за провежданите 

„Дни на отворените врати“, която да се публикува като линк към сайта на 

съответния съд или прокуратура в „Графика за провеждане на 

инициативата „Ден на отворените врати“ в органите на съдебната власт 

през 2019 г.“ на интернет сайта на ВСС, както и във Facebook страницата 

на ВСС. 

 

4. ОТНОСНО: Информация за органите на съдебната власт, заявили 

участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през 

учебната 2018/2019 година. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

 4.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за органите на 

съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната 

власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури." през учебната 2018/2019 година; 

 4.2. ИЗПРАЩА информацията за органите на съдебната власт, 

заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“ през учебната 2017/2018 година на Министерство на 

образованието и науката, за сведение; 

 4.3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна 

статистика“ да публикува Информацията за органите на съдебната власт, 

заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури. “ през учебната 2018/2019 година на интернет сайта на ВСС в 

раздел „Пресцентър“, подраздел „Образователна програма“ – „Участници“; 

 4.4. ВЪЗЛАГА на експертите в сектор „Връзки с обществеността“ да 

организират среща с ръководството на Министерство на образованието и 

науката за обсъждане на резултатите, постиженията и развитието на 

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“; 

 4.5. ИЗПРАЩА информацията за органите на съдебната власт, 

заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“ през учебната 2017/2018 година до административните 
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ръководители на органите на съдебната власт за запознаване и 

актуализиране на данните, при необходимост; 

 4.6. Предлага на административните ръководители по т. 5 

своевременно да предоставят информация на комисиите по атестиране и 

конкурси към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС за 

магистратите участници в Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“ през учебната 2018/2019 година, съгласно решение на 

Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г., т. 6.5 „участието на 

магистрати и съдебни служители в Образователната програма да бъде 

отразено при изготвяне на атестационните им оценки“. 

 

5. ОТНОСНО: Проведена Трета годишна среща с представителите 

на органите на съдебната власт – участници в Образователната програма 

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури (решение на КПИВ по протокол                       

№ 30/12.11.2018 г.). 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

5.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада за проведената Трета 

годишна среща с представителите на органите на съдебната власт – 

участници в Образователната програма „Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“,  в 

изпълнение на решение на КПИВ по протокол № 30/12.11.2018 г.; 

 5.2. Предлага на административните ръководители на органите на 

съдебната власт в срок до 28.02.2018 г. да предоставят информация за броя 

на учениците и съответното училище, които са изразили желание да 

посетят Висшия съдебен съвет; 

 5.3. Предлага на работната група да предложат проекти на 

информационни материали – видеорубрики (филми), брошури и 

мултимедийни презентации и образователни игри, които да се изработват 

централизирано от ВСС и да се предоставят на органите на съдебната 

власт – участници в Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“; 

 5.4. Да се актуализира Концепцията на Образователната програма 

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“, с цел осигуряване на възможност за участие на 

съдии, прокурори и съдебни служители от всички органи на съдебната 

власт, както и за допълване на съдържанието с теми за възстановителното 

правосъдие и медиацията; включване в мероприятията на симулативни 
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процесуални действия в „синя стая“, демонстриране на видеоконферентна 

връзка между органи на съдебната власт и други 

 5.5. Създаденият от Окръжен съд – Шумен филм, представящ 

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ да се публикува 

на интернет сайта на ВСС в раздел „Галерия“; 

 5.6. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна 

статистика“ на интернет сайта на ВСС в раздел „Галерия“ да се създаде 

подраздел „Образователната програма „Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в който 

да се публикува създаденият от Окръжен съд – Шумен филм, представящ 

Образователната програма; 

 5.7. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна 

статистика“ представените презентации в Трета годишна среща с 

представителите на органите на съдебната власт – участници в 

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ да бъдат 

публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Пресцентър“, подраздел 

„Образователна програма“; 

5.8. Утвърждава състава на работните групи, както следва: 

 -  За изготвяне на информационни и образователни материали 

във връзка с провеждане на Образователната програма: 

 1. Атанаска Дишева – член на ВСС; 

 2. Иваничка Славкова – зам.-председател на Окръжен съд – 

Варна; 

 3. Снежана Бегъмова – гл.експерт „Специализирана съдебна 

администрация“ в Окръжен съд – Благоевград; 

 4. Доника Сиракова – съдия в Районен съд – Пловдив; 

 5. Стефан Чертоянов – системен администратор в Районен съд 

– Стара Загора; 

 

 -  За изготвяне на Сборник, представящ Образователната 

програма и приложими добри практики от органите на съдебната власт 

и/или методическото ръководство с насоки за представяне на отделните 

теми и примери за практически занимания: 

 1. Даниела Машева – член на ВСС; 

 2. Павлина Господинова – съдия в Районен съд – Хасково; 

 3. Галина Николова – съдия в Районен съд – Нови пазар; 

 4. Илиана Ферева – Зелева – председател на Районен съд – 

Девин; 

 5. Соня Игнатова – експерт „Връзки с обществеността“ в 

Окръжен съд – Бургас; 
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 5.9. Предлага на Комисия „Управление на собствеността“ да утвърди 

стандарти и правила за изграждане и ситуиране на „сини стаи“ за  нуждите 

на правосъдната система. 

 

 

 II. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ: 
 

 6. ОТНОСНО: Писмо от Специалния докладчик на ООН за 

независимостта на съдии и адвокати с приложен въпросник във връзка с 

предстоящия тематичен доклад до Съвета по правата на човека, посветен 

на упражняването на правото на свобода, правото на сдружаване, правото 

на мирно събрание и политическите права на съдиите и прокурорите. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

6.1. ОДОБРЯВА изготвените отговори на въпросника на 
Специалния докладчик на ООН за независимостта на съдии и адвокати във 

връзка с предстоящия тематичен доклад до Съвета по правата на човека, 

посветен на упражняването на правото на свобода, правото на сдружаване, 

правото на мирно събрание и политическите права на съдиите и 

прокурорите. 

6.2. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Международна дейност“ 

и от сектор „Връзки с обществеността“ към ВСС да изпратят писмо до 

професионалните асоциации на съдиите и прокурорите с молба за 

предоставяне на информация по въпрос 7 от Въпросника (7. Моля, да 

предоставите информация за инициативите, предприети от 

професионални асоциации на съдии и, когато е уместно, на прокурори, за 

да се повиши тяхната осведоменост за рисковете, свързани с 

упражняването на техните права онлайн, особено в социалните медии). 

6.3. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Международна дейност“ 

да изготвят превод на одобрените отговори на въпросника и да ги изпратят 

по електронен път до лицето за контакт в рамките на указания срок. След 

получаване на информация по в. 7 от страна на професионалните 

организации на магистратите, тя да бъде своевременно преведена на 

английски език и изпратена. 
 

 7. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи от участие на членове на 

ВСС в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 

юли – декември 2018 г. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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7.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ попълнения Формуляр за 

възстановяване на разходи, заедно с всички разходооправдателни 

документи във връзка с възстановяването на разходи на Висшия съдебен 

съвет за участие на негови представители и представители на съдебната 

власт в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 

юли – декември 2018 г. 

7.2. ИЗПРАЩА преписката на комисия „Бюджет и финанси” за 

сведение и по компетентност. 
 

8. ОТНОСНО: Доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – 

членове на Висшия съдебен съвет, за участие в съвместната среща на 

проектните екипи на ЕМСС, проведена в периода 16-19 септември 2018 г., 

в гр. Букурещ, Румъния. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

8.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да приеме за сведение 
Доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на Висшия 

съдебен съвет, за участие в съвместната среща на проектните екипи на 

ЕМСС, проведена в периода 16-19 септември 2018 г., в гр. Букурещ, 

Румъния. 

8.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да възложи на дирекция 

„Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да 

публикува доклада по т. 1 на интернет  страницата на ВСС в раздел 

„Международнадейност/Международно сътрудничество/ Международни 

организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Независимост и 

отчетност & качество на правосъдието – продължение“ и раздел 

„Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от 

международни срещи“. 

8.3. ВНАСЯ предложението за разглеждане в следващото редовно 

заседание на Пленума на ВСС. 
 

9. ОТНОСНО: Доклад от Вероника Имова – член на Висшия 

съдебен съвет, за участие във втората среща на екипа по проект 

„Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската 

мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 16-18 декември 2018 г., в 

гр. Хага, Нидерландия. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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9.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да приеме за сведение 

Доклад от Вероника Имова – член на Висшия съдебен съвет, за участие във 

втората среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество 

на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в 

периода 16-18 декември 2018 г., в гр. Хага, Нидерландия. 

9.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да възложи на дирекция 

„Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да 

публикува доклада по т. 1 на интернет    страницата на ВСС в раздел 

„Международнадейност/Международно сътрудничество/ Международни 

организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Независимост и 

отчетност & качество на правосъдието – продължение“ и раздел 

„Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от 

международни срещи“. 

9.3. ВНАСЯ предложението за разглеждане в следващото редовно 

заседание на Пленума на ВСС. 

 

10. ОТНОСНО: Доклад от Ида Лереова – младши експерт в 

дирекция „Международна дейност и протокол” в АВСС, за участие в 

семинар за служители, отговарящи за взаимодействието с Европейската 

мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), организиран от ЕМСС, проведен в 

периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

10.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да приеме за сведение 
Доклад от Ида Лереова – младши експерт в дирекция „Международна 

дейност и протокол” в АВСС, за участие в семинар за служители, 

отговарящи за взаимодействието с Европейската мрежа на съдебните 

съвети (ЕМСС), организиран от ЕМСС, проведен в периода 3-4 декември 

2018 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

10.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да възложи на дирекция 

„Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да 

публикува доклада по т. 1 на интернет    страницата на ВСС в раздел 

„Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от 

международни срещи“. 

10.3. ВНАСЯ предложението за разглеждане в следващото редовно 

заседание на Пленума на ВСС. 
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III. ПРАВНИ ВЪПРОСИ: 
 

 11. ОТНОСНО: Писмо от заместник – министъра на икономиката 

относно предоставяне на информация и доказателствени материали за 

защита на интелектуалната собственост в България през 2018 г. във връзка 

с прегледа по Раздел „Специален 301“ на Търговския закон на САЩ. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

11.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от заместник – министъра на 

икономиката относно предоставяне на информация и доказателствени 

материали за защита на интелектуалната собственост в България през           

2018 г. във връзка с прегледа по Раздел „Специален 301“ на Търговския 

закон на САЩ. 

 
12. ОТНОСНО: Писмо от Министерството на правосъдието относно 

участие в междуведомствена работна група със задача да разгледа 

предложения за изменение и допълнение на Търговския закон и Наредба 

№ 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху 

синдиците. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

12.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да определи 

представители от ВСС за участие в работна група към Министерството на 

правосъдието със задача да разгледа предложения за изменение и 

допълнение на Търговския закон и Наредба № 3 от 2005 г. за реда за 

подбор, квалификация и контрол върху синдиците. 

12.2. ВНАСЯ предложението за разглеждане на заседание на 

Пленума на ВСС на 24.01.2019 г. 
 

 13. ОТНОСНО: Решение № 926 от 20 декември 2018 г. за изменение 

на Решение № 611 на Министерски съвет от 2018 г. за одобряване на План 

за действие включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република 

България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и 

Банковия съюз. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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13.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Решение № 926 от 20 декември 

2018 г. за изменение на Решение № 611 на Министерски съвет от 2018 г. за 

одобряване на План за действие включващ мерки за изпълнение на 

намеренията на Република България за присъединяване към Валутния 

механизъм II (ERM II) и Банковия съюз. 

 
 14. ОТНОСНО: Проект на Наредба за придобиване на юридическа 

правоспособност. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

 14.1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта на 

Наредба за придобиване на юридическа правоспособност, с резерви към 

разпоредбите на чл. 23, ал. 6, чл. 24, ал. 7 и чл. 25, ал. 1, по отношение на 

които предлага следната промяна:  
- чл. 23, ал. 6 да се измени, като думата „три“ се замени със 

„седем“. 

- чл. 24, ал. 7 да се измени, като отпадне изразът „с оглед на 

действащото законодателство“ и се направи препращане към 

конкретната нормативна уредба, относима към определяне на 

възнаграждението на председателя и членовете на изпитната 

комисия.  

- чл. 25, ал. 1 да се измени, като изразът „правила за провеждане на 

изпита за придобиване на юридическа правоспособност“ се 

замени с „правила за организацията на провеждане на изпита за 

придобиване на юридическа правоспособност“. 

14.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да изрази 

положително становище по проекта на Наредба за придобиване на 

юридическа правоспособност, с резерви към разпоредбите на чл. 23, ал. 6, 

чл. 24, ал. 7 и чл. 25, ал. 1, по отношение на които предлага следната 

промяна:  
- чл. 23, ал. 6 да се измени, като думата „три“ се замени със 

„седем“. 

- чл. 24, ал. 7 да се измени, като отпадне изразът „с оглед на 

действащото законодателство“ и се направи препращане към 

конкретната нормативна уредба, относима към определяне на 

възнаграждението на председателя и членовете на изпитната 

комисия.  

- чл. 25, ал. 1 да се измени, като изразът „правила за провеждане на 

изпита за придобиване на юридическа правоспособност“ се 
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замени с „правила за организацията на провеждане на изпита за 

придобиване на юридическа правоспособност“.  

14.3. ВНАСЯ предложението за разглеждане в следващото редовно 

заседание на Пленума на ВСС. 

 
 15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд – Дупница 

за предоставяне на становище във връзка с прилагането на чл. 340а от 

Закона за съдебната власт. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

15.1. ИЗПРАЩА на Комисия „Съдебна администрация“ към 

Съдийската колегия искането от председателя на Районен съд – Дупница, 

за изразяване на становище. 

 
 16. ОТНОСНО: Писмо от Министерството на правосъдието ведно с 

комплект материали относно проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на 

съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, 

включващи лишаване от свобода. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

16.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да съгласува 

проекта на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни 

актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, 

включващи лишаване от свобода. 

16.2. ВНАСЯ точката в дневен ред за следващото редовно заседание 

на Пленума на ВСС. 

 
 17. ОТНОСНО: Писмо от Фейсбук общност на българските 

адвокати чрез адв. Петромир Кънчев от САК. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

17.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Фейсбук общност на 

българските адвокати чрез адв. Петромир Кънчев от САК. 

17.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 112 от 

Административнопроцесуалния кодекс, писмото от Фейсбук общност на 
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българските адвокати на Инспектората на Висшия съдебен съвет, по 

компетентност, за което да се уведоми подателят. 

 
 18. ОТНОСНО: Писмо от Министерството на правосъдието относно 

Прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на 

Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на 

гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои 

официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент                     

(ЕС) № 1024/2012. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

18.1. ИЗПРАЩА писмото от Министерството на правосъдието 

относно Прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното 

движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне 

на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 1024/2012, ведно с приложенията към него, на 

председателите на Върховния касационен съд, Върховния 

административен съд и главния прокурор на Република България, на тяхно 

разпореждане. 

18.2. Писмото от Министерството на правосъдието относно 

Прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на 

Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на 

гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои 

официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент 

(ЕС) № 1024/2012, ведно с приложенията към него, да се публикуват на 

интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел „Съобщения“. 

 
 19. ОТНОСНО: Писмо от съдии от Окръжен съд – Бургас във 

връзка с дела, по които страна е Момчил Добрев. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

19.1. ДА СЕ ИЗИСКА информация от Министерството на 

правосъдието за предприетите действия във връзка с изменението и 

допълнение на Гражданския процесуален кодекс и/или други 

законодателни промени, касаещи недопустимия съдебен език. 

19.2. ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до Окръжен съд – Бургас, с което 

съдиите се уведомяват, че поставеният проблем е разгледан на заседание 

на Комисията по правни и институционални въпроси, проведено на 



15 

 

16.04.2018 г. След получаване на информация от Министерството на 

правосъдието за предприетите действия във връзка с изменението и 

допълнение на Гражданския процесуален кодекс и/или други 

законодателни промени, касаещи недопустимия съдебен език, Окръжен 

съд – Бургас ще бъде своевременно информиран. 

19.3. ДА СЕ ИЗПРАТИ на Окръжен съд – Бургас обобщението на 

постъпили от органи на съдебната власт предложения за законодателни 

промени и обобщение на отговорите на членове и наблюдатели на 

Европейската мрежа на съдебните съвети, във връзка с използван 

недопустим съдебен език при депозиране на жалби или искови молби. 

19.4. ДА СЕ ИЗПРАТИ на министъра на финансите и на НАП 

писмото от съдии в Окръжен съд – Бургас, за сведение, във връзка със 

злоупотреба с право на депозиране на сигнали и иницииране на проверки 

 
 20. ОТНОСНО: Доклад от Съвета за координиране действията на 

органите на съдебната власт по участие в международни проекти и 

програми относно участие в среща по проект „Electronic Xchange of                  

e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по 

програма „Justice“, която ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в                 

гр. Виена, Австрия. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

20.1. ПРЕДЛАГА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ да възложи организацията по командироването на г-н Георги 

Бончев, директор дирекция „ИОТ при ГП“, за участие в работна среща по 

проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма 

„Правосъдие“, която ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в гр. Виена, 

Австрия. 

20.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да възложи на главния 

секретар да командирова за участие в работна среща по проект „Electronic 

Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която 

ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в гр. Виена, Австрия г-жа Анелия 

Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и 

съдебна статистика“. 

20.3. Разходите за пътни, дневни пари за 2 дни, медицински 

застраховки, квартирни и нощувки на двамата представители на екипа по 

проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80 % от извършените 

разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с 

правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще 

се осъществи със самолет. 
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20.4. ИЗПРАЩА преписката на Комисия „Бюджет и финанси“ за 

сведение и по компетентност. 

 

 21. ОТНОСНО: Предложения от Инспектората към Висшия съдебен 

съвет за промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за защита на личните данни. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

21.1. Изразява принципно становище в подкрепа на направените от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет предложения за промени в 

проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

личните данни /ЗИД на ЗЗЛД/. Безспорно за изпълнението на новите 

правомощия, които ЗИД на ЗЗЛД вменява на ИВСС ще е необходим по-

голям административен капацитет, но така направените предложения 

следва да бъдат съобразени с изискванията на Закона за нормативните 

актове и да бъдат съпътствани от оценка на въздействието и финансова 

обосновка.  

С оглед краткия срок за изразяване на становище по направените 

предложения, Комисията по правни и институционални въпроси към 

Пленума на Висшия съдебен съвет не може да извърши преценка относно 

това колко следва да бъде увеличена числеността на администрацията на 

ИВСС, с оглед изпълнението на правомощията по осъществяване на 

надзор върху обработването на личните данни от съдилищата, 

прокуратурата и следствените органи, когато действат при изпълнението 

на функциите им на органи на съдебната власт, включително и 

разглеждането на жалби на физически лица във връзка с обработването на 

личните им данни. 

 21.2. Становището на Комисията по правни и институционални 

въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет да се изпрати на 

парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЯТА: (п) 

  
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


