
 
ПРОТОКОЛ № 06 

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

проведено на 11.03.2019 г. 
 
 

Днес, 11 март 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 - отсъства 
      ВЕРОНИКА ИМОВА  
      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 
      АТАНАСКА ДИШЕВА  
      ДАНИЕЛА МАШЕВА 
      ЕВГЕНИ ДИКОВ 
 

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

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

главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“ и техническият 

сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 

 

Включва в дневния ред следната допълнителна точка: 
 
- Писмо от кмета на Община Златарица във връзка с трудности при 

връчване на съдебни книжа. 

 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 
1. ОТНОСНО: Проект на вътрешни правила за управление на 

цикъла на обществените поръчки във Висшия съдебен съвет. 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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1.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕМУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 
СЪВЕТ да приеме Вътрешни правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки във Висшия съдебен съвет. 

1.2. ВНАСЯ преписката за разглеждане на заседание на Пленума на 

ВСС на 28.03.2019 г. 

 

2. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуални представители от 

името на Пленума на Висшия съдебен съвет и на колегиите на Висшия 

съдебен съвет. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

2.1. Отлага разглеждането на точката за следващо заседание на КПВ, 

с оглед поименно посочване на служителите в АВСС, които следва да 

бъдат упълномощени. 

 

 3. ОТНОСНО: Писмо от Силвия Георгиева – изпълнителен 

директор на Национално сдружение на общините в Република България. 

  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

3.1. ИЗПРАЩА писмо от Силвия Георгиева – изпълнителен 

директор на Национално сдружение на общините в Република България                       

(ВСС-2425/19.02.2019 г.) на представляващия Висшия съдебен съвет, по 

компетентност. 

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

трудности при връчване на съдебни книжа. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

 4.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писма от кмета на Община 

Златарица с вх. № ВСС-1432/11.02.2019 г. – 3 броя. 

  

 5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 04/28.02.2019 г. от 

заседание на Комисия „Професионална квалификация и информационни 

технологии“ към Пленума на ВСС, относно мерки за електронно 

управление в сектор „Правосъдие“, които да бъдат включени в Пътната 

карта за изпълнението на Стратегията за развитие на електронното 

управление за периода 2019 – 2023 г.  
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
 

5.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предложените мерки в проекта на 

отговор на писмо с вх. № ВСС-2254/15.02.2019 г. на председателя на 

Държавна агенция „Електронно управление“, с набелязани обобщени 

мерки по всяка една от специфичните цели на Стратегията за развитие на 

електронното управление, както и предложените изменения от Комисия 

„Професионална квалификация, и информационни технологии“ и Комисия 

„Бюджет и финанси“ и Комисия по правни въпроси, следва да бъдат 

приети за сведение. 

5.2. ИЗРАЗЯВА ПРИНЦИПНА ПОДКРЕПА за предложените 

мерки в проекта на отговор на писмо с вх. № ВСС-2254/15.02.2019 г. на 

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, с набелязани 

обобщени мерки по всяка една от специфичните цели на Стратегията за 

развитие на електронното управление, както и предложените изменения от 

Комисия „Професионална квалификация, и информационни технологии“ и 

Комисия „Бюджет и финанси“. 

5.3. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Комисия „Професионална 

квалификация и информационни технологии“ за последващи действия. 

 

6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 07/27.02.2019 г. от 

заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на 

ВСС, относно писмо вх. № ВСС-2298/15.02.2019 г. от Георги Жеков, 

главен директор на ГД „Охрана“, Министерство на правосъдието. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

6.1. Налице е необходимост от определяне на служител от дирекция 

„Правна“ за участие в работна среща по отношение ползваните от Главна 

дирекция „Охрана“ помещения в сгради и обекти на съдебната власт. 

6.2. ИЗПРАЩА на главния секретар на Висшия съдебен съвет 

решението на Комисията по правни въпроси, с оглед определяне на 

представител за участие в работната среща по т. 6.1. 

6.3. След провеждане на работната среща по т. 6.1, определеният 

служител да изготви доклад до Комисията по правни въпроси за 

проведените обсъждания по поставените проблеми. 

 

7. ОТНОСНО: Годишен отчетен доклад за дейността на 

Националното бюро за правна помощ през 2018 година. 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

7.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 
СЪВЕТ да ПРИЕМЕ за сведение годишния отчетен доклад за дейността 

на Националното бюро за правна помощ през 2018 г. 

7.2. ВНАСЯ точката за разглеждане на заседание на Пленума на 

ВСС на 28.03.2019 г. 

 

8. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 02/18.02.2019 г. от 

заседание на Комисия „Професионална квалификация и информационни 

технологии“ към Пленума на ВСС, относно информация от 

административния ръководител на Софийски градски съд във връзка с 

механизма за избор на съдебни заседатели. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

8.1. Да се изпрати писмо до председателя на Съвета на съдебните 

заседатели към Софийски градски съд, с което да бъде уведомен, че в 

процес на изготвяне са нови Вътрешни правила за организацията на работа 

и правилата за поведение на съдебните заседатели при СГС, както и че 

председателят на СГС е направил запитване до „Информационно 

обслужване“ АД, във връзка с възможността за техническа промяна в 

деловодната система, с цел провеждане на случаен избор на съдебните 

заседатели за участието им в закрити заседания и оптимизиране на 

финансовия ресурс за заплащане на възнагражденията им за това участие. 

 

9. ОТНОСНО: Писмо от Миглена Тачева – директор на 

Националния институт на правосъдието относно прецизиране 

разпоредбата на чл. 4, т. 23 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари, касаеща лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

9.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от директор на 

Националния институт на правосъдието относно прецизиране 

разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 
10. ОТНОСНО: Писмо от кмета на Община Златарица във връзка с 

трудности при връчване на съдебни книжа. 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 

10.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от кмета на Община 

Златарица с вх. № ВСС-1432/05.03.2019 г. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЯТА: (п) 

  
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 


