
ПРОТОКОЛ № 04 
от заседанието на Комисия по правни и институционални въпроси към 

Пленума на Висшия съдебен съвет,  
проведено на 11.02.2019 г. 

 
 

Днес, 11 февруари 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  
      ВЕРОНИКА ИМОВА - отсъства 
      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 и протокол“ и 

техническият сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 

 

Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 
 
- Годишен план за дейността на Гражданския съвет към Висшия 

съдебен съвет за 2019г. 

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

 
1. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 3/30.01.2019 г. на 

Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС във връзка с писмо от 

Главния прокурор на Република България относно възстановяване на 

извършени разходи за командироване на представители на Прокуратурата 
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на Република България за участие в заседания на работни органи на Съвета 

на ЕС през 2017 г. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

1.1. ОТПРАВЯ молба до Прокуратурата на Република България за 

предоставяне на допълнителна информация във връзка с командированите 

представители на ПРБ, конкретните заседания на работни органи на 

Съвета на Европейския съюз през 2017 г., в които са взели участие, 

информация за извършените разходи, както и данни за лицето за контакт 

от страна на ПРБ, с оглед осъществяване на връзка с него.  

1.2. УВЕДОМЯВА комисия „Бюджет и финанси“ за взетото 

решение по т.1.1. 

 

2. ОТНОСНО: Годишен членски внос на Висшия съдебен съвет в 

Асоциацията „Приятели на ERA“ за 2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

2.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за получената 

фактура за годишния членски внос на Висшия съдебен съвет в 

Асоциацията „Приятели на ERA“ за 2019 г. 

2.2. ПРЕПРАЩА преписката на комисия „Бюджет и финанси“ към 

Пленума на ВСС по компетентност. 

  

Директор на дирекция „Международна дейност и протокол“: 

 

        Христина Тодорова 

 
II. ПРАВНИ ВЪПРОСИ: 
 

 3. ОТНОСНО: : Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

3.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ законопроекта за изменение и 

допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество.  
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4. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 01 от заседание на 

Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ 

към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 24.01.2019 г., 

относно взаимодействие и обмен на данни между НАП и Висшия съдебен 

съвет във връзка с предявяване на изпълнителни основания от органите на 

съдебната власт пред публичните изпълнители на НАП за принудително 

изпълнение по реда на ДОПК. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

 4.1. Потвърждаването от страна на Висшия съдебен съвет на 

съдържанието на номенклатурите, заложени в електронната услуга на НАП 

„Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни 

взискатели“, следва да се възложи на работна група, в чийто състав да 

влязат експерти от Администрацията на Висшия съдебен съвет и 

представители от органите на съдебната власт. 

4.2. ДА СЕ ИЗПРАТЯТ писма до председателите на Върховния 

касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор на 

Република България, с оглед определяне на представители за участие в 

работната група по т. 4.1. 
4.3. ИЗПРАЩА на главния секретар на Висшия съдебен съвет 

решението на Комисията по правни и институционални въпроси, оглед 

определяне на представители за участие в работната група по т. 4.1. 

4.4. Предложението за поименния състав на работната група ще бъде 

разгледано на следващо заседание на Комисията по правни и 

институционални въпроси. 

 

 5. ОТНОСНО: Писмо от кмета на община Златарица относно 

проблеми при връчване на призовки, съобщения и книжа на съдебната 

власт. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

5.1. ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до кмета на община Златарица, с което 

се уведомява за взетите от Комисията по правни и институционални 

въпроси решения по т. 34.1. от протокол № 25/27.09.2018 г. и по т. 5.2. от 

протокол № 04/11.02.2019 г.  

5.2. ДА СЕ ИЗПРАТИ до административните ръководители на 

Районен съд – Елена, Районна прокуратура – Елена и Окръжен съд – 

Велико Търново писмо, с което да се препоръча изпращането на призовки, 
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съобщения и книжа за връчване по реда чл. 42, ал. 1 от ГПК и чл. 178, ал. 1 

от НПК от община или кметство, да бъде придружавано от опис и 

посочване на конкретен адресат. Да се приложи препис на писмото от 

Пенчо Чанев – кмет на Община Златарица. 
 

6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 4/06.02.2019 г. от 

заседание на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, относно 

Решение на Министерския съвет № 52/31.01.2019 г. за бюджетната 

процедура за 2020г. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

6.1. В правомощията на Комисията по правни и институционални 

въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет не се предвиждат нови 

дейности за периода 2020 – 2022 г, които до настоящия момент не са били 

предвидени в бюджета на ВСС. 

6.2. Решението по т. 6.1. да се предостави на Комисия „Бюджет и 

финанси“ към Пленума на ВСС по компетентност. 

 

7. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за 

партньорство към Висшия съдебен съвет 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

7.1. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Правна“ да изготви проект на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за 

организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен 

съвет, мотиви и частична оценка на въздействието, съгласно Закона за 

нормативните актове и Вътрешните правила за изработване на нормативни 

актове във Висшия съдебен съвет и оценка на въздействието им. 

7.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да изготви 

финансова обосновка на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за 

партньорство към Висшия съдебен съвет. 

7.3. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 

от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към 

Висшия съдебен съвет, ведно с частичната оценка на въздействието и 

финансовата обосновка, да се внесат за разглеждане на следващо заседание 

на Комисията по правни и институционални въпроси. 
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8. ОТНОСНО: Годишен план за дейността на Гражданския съвет 

към Висшия съдебен съвет за 2019 г. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

8.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Акт №111/25.01.2019 г., с който е 

приет Годишен план за дейността на Гражданския съвет към Висшия 

съдебен съвет за 2019 г. в проведено на 25.01.2019 г. заседание на 

Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЯТА: (п) 

  
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 


