
ПРОТОКОЛ № 05 
от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  
проведено на 25.02.2019 г. 

 
 

Днес, 25 февруари 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на 

Висшия съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни 

въпроси към Пленума на ВСС в състав: 

 

 

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

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“, Диляна Янкова – 

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 следната допълнителна точка: 
 
- Определяне на участници от страна на Висшия съдебен съвет в 

среща с представители на Европейската комисия за провеждане на 

експертна мисия на Европейската комисия по Механизма за 

сътрудничество и оценка, в периода 12-13 март 2019 г., и обобщена 

информация за изпълнението на препоръките от Доклада на Европейската 

комисия от януари 2017 г. и на Мерките от Пътна карта по Мярка 13 от 

Плана за действие за изпълнение на препоръките от независимия анализ на 

структурния и функционалния модел на прокуратурата и анализа на 

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

 
1. ОТНОСНО: Предложения за законодателни изменения в 

нормативни актове, регламентиращи или имащи отношение към 

протоколната дейност в Република България. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

1.1. Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 13 от  Правилника за организацията на 

дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация 

ИЗПРАЩА предложенията за законодателни изменения в нормативни 

актове, регламентиращи или имащи отношение към протоколната дейност 

в Република България на Представляващия Висшия съдебен съвет, по 

компетентност. 

 

2. ОТНОСНО: Утвърждаване на Правила за реда и организацията 

при извършване на писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет, 

одобрени с решение на комисия „Международна дейност“ по 

пр.№12/16.03.2016 г., и на проект на Вътрешни правила за разглеждане на 

кандидатури за участие в процедура на Европейската комисия за подбор на 

командировани национални експерти и командировани експерти в мисии 

на ЕС във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

2.1. Съгласно чл. 64, ал. 4 т. 4 от  Правилника за организацията на 

дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация 

ИЗПРАЩА Правилата за реда и организацията при извършване на 

писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет на главния секретар 

на Висшия съдебен съвет, по компетентност. 

2.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС ДА УТВЪРДИ 
Вътрешните правила за разглеждане на кандидатури за участие в 

процедура на Европейската комисия за подбор на командировани 

национални експерти и командировани експерти в мисии на Европейския 

съюз във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана. 

2.3. ВНАСЯ предложението по т. 2.2. за разглеждане в следващо 

редовно заседание на Пленума на ВСС. 
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II. ПРАВНИ ВЪПРОСИ: 
 

 3. 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 ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

3.1. Думите „не повече от един“ в разпоредбата на §1 (чл. 6, ал. 2) от 

предложения 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 се заменят със „само един“.  

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

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 да се публикува на интернет страницата на Висшия 

съдебен съвет, ведно с мотивите към нея, предварителната оценка на 

въздействието по чл. 20 от ЗНА и финансовата обосновка.  

3.3. Срокът за предложения и становища по 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 е 30 дни, 

съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. 

3.4. Да се изпрати съобщение до всички административни 

ръководители в органите на съдебната власт за публикувания проект на 

Наредба в раздел „Обществени консултации“ на интернет страницата на 

Висшия съдебен съвет. 

  
4. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен 

съд – Елена, съдържащо молба за съдействие във връзка с отказ на кмета 

на Община Златарица да изпълни задълженията, вменени му с 

разпоредбата на чл. 42, ал.1 ГПК. (вх.№ ВСС-1848/11.02.2019г.). 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

 4.1. В компетентността на административния ръководител на 

Районен съд – Елена, както и на съдебните състави по всяко отделно 

производство е да организират дейността по връчване на съдебни книжа по 

чл. 42 и сл. от ГПК и чл. 178 и сл. от НПК, както и да упражнят законните 

си правомощия по чл. 89, т. 2 във вр. с чл. 91 ГПК и чл. 182, ал. 1 НПК. 

 4.2. ИЗПРАЩА писмо от административния ръководител на 

Районен съд – Елена, съдържащо молба за съдействие във връзка с отказ на 
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кмета на Община Златарица да изпълни задълженията, вменени му с 

разпоредбата на чл. 42, ал.1 ГПК. (вх.№ ВСС-1848/11.02.2019 г.) на 

Представляващия Висшия съдебен съвет, по компетентност. 

 

 5. ОТНОСНО: Писма от кмета на Община Златарица във връзка с 

отказ на същия да извършва връчване на съобщения съобразно чл. 42, ал.1 

ГПК (ВСС-1432/11.02.2019г. – 5 броя).  

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

5.1. ДА СЕ УВЕДОМИ кметът на община Златарица, че в 

процесуалните закони са регламентирани санкционни разпоредби за 

неизпълнение на задължения по връчване на съдебни книжа, както и че 

при настъпване на немаловажни вредни последици е  предвиден състав на 

престъпление в Наказателния кодекс.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА: 
 

6. ОТНОСНО: Писмо от директора на ГД „Охрана“ относно 

осъществяване на взаимодействие във връзка с управление на сградите и 

обектите на съдебната власт. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

6.1. ОТЛАГА разглеждането на точката до произнасяне на Комисия 

„Управление на собствеността“, във връзка с писмото от главния директор 

на Главна дирекция „Охрана“. 

 

7. ОТНОСНО: Определяне на участници от страна на Висшия 

съдебен съвет в среща с представители на Европейската комисия за 

провеждане на експертна мисия на Европейската комисия по Механизма за 

сътрудничество и оценка, в периода 12-13 март 2019 г., и обобщена 

информация за изпълнението на препоръките от Доклада на Европейската 

комисия от януари 2017 г. и на Мерките от Пътна карта по Мярка 13 от 

Плана за действие за изпълнение на препоръките от независимия анализ на 

структурния и функционалния модел на прокуратурата и анализа на 

нейната независимост. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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7.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС ДА ПОТВЪРДИ 
предложената дата и час за среща на Висшия съдебен съвет с 

представители на Европейската комисия за провеждане на експертна 

мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и 

оценка. 

7.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ 
членове на Висшия съдебен съвет за участие в срещата е представители на 

Европейската комисия, която ще се проведе на 12 март 2019 г. от                
14.00 - 15.00 ч., в сградата на Националния институт на правосъдието: 

- ………………………………………………….. 

- ………………………………………………….. 

- ………………………………………………….. 

7.3. Информацията по т. 7.1 и т. 7.2 да се предостави на 

Министерство на правосъдието. 

7.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС ДА ОДОБРИ 
обобщената актуализирана информация за изпълнение на препоръките от 

доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на 

Механизма за сътрудничество и оценка, за периода след 13 ноември 2019г. 

с краен срок за предоставяне на информация пред Министерство на 

правосъдието - 27 февруари 2019 г. 
7.5. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС ДА ОДОБРИ 

обобщената актуализирана информация за изпълнението на Мерките от 

Пътна карта по Мярка 13 от Плана за действие за изпълнение на 

препоръките от независимия анализ на структурния и функционалния 

модел на прокуратурата и анализа на нейната независимост. 

7.6. Обобщената информация по т. 7.4. и т. 7.5 да се изпрати на 

Министерство на правосъдието. 

7.7. ВНАСЯ преписката за разглеждане в следващото заседание на 

Пленума на ВСС на 28.02.2019 г. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЯТА: (п) 

  
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 

 


