
 

ПРОТОКОЛ № 09 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 08.04.2019 г. 

 

 

Днес, 08 април 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  

      АТАНАСКА ДИШЕВА  

      ДАНИЕЛА МАШЕВА 

      ЕВГЕНИ ДИКОВ  

 

 

На заседанието присъстват Боряна Димитрова – член на ВСС, 

Силвия Илиева – главен секретар на ВСС, Стефка Мулячка – инспектор в 

ИВСС (участник в работна група за изработване на Наредба по §2, ал. 6 от 

ДР на ЗПКОНПИ) и експертните сътрудници на комисията Николай 

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

експерт – юрисконсулт в 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 Калина Чапкънова – ръководител проект „Въвеждане на 

система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и 

съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в 

органите на съдебната власт и повишаване на ефективността в работата 

им“, съдържащо молба за преценка актуалността на изготвените по 

проекта предложения за изменение и допълнение на процесуални закони. 

(№ ВСС-9994/12.03.2019г.). 
 



2 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

 1. ОТНОСНО: Вътрешни правила за осъществяване на 

предварителен контрол във Висшия съдебен съвет                                                

(№ ВСС-3749/22.03.2019г.). 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ИЗРАЗЯВЯ ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта на 

Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол във 

Висшия съдебен съвет и Приложения №№ 1-11. 

1.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ да приеме Вътрешни правила за осъществяване на  предварителен 

контрол във Висшия съдебен съвет и Приложения №№1-11. 

1.3. ВНАСЯ преписката за разглеждане на заседание на Пленума на 

ВСС на 18.04.2019 г. 

 

 

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

Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на 

административни ръководители в органите на съдебната власт. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба             

№ 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на 

административни ръководители в органите на съдебната власт §7 следва да 

отпадне, предвид отмяната на §6 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Наредба № 1 от 09 февруари 2017 г.  с решение                           

№ 915/22.01.2019 г. по адм.д. № 8592/2017 г. на Върховния 

административен съд - Петчленен състав. Досегашният §8 следва да стане 

§7. Необходимо е да бъдат създадени нов §8, съгласно който в образец 1 

към чл. 11, ал. 1 се отменя т. 4 и нов §9, съгласно който в  образец 2 към 

чл. 11, ал. 1 се отменя т. 4. 

2.2. ВНАСЯ предложения проект, ведно с мотивите към него, 

формуляра за извършена частична оценка на въздействието на 

нормативния акт, финансовата обосновка и справка за постъпилите в хода 

на обществените консултации предложения, в дневен ред за разглеждане 

на заседание на Пленума на ВСС на 18.04.2019 г. 
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2.3. ВЪЗЛАГА на звено  „Процесуално представителство и 

нормативна дейност“, отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, 

дирекция „Правна“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет да 

публикува на интернет страницата на ВСС, раздел „Обществени 

консултации“, справка за постъпилите предложения и обосновка за 

неприетите предложения по Проекта, съгласно разпоредбата на чл. 26,            

ал. 5 от Закона за нормативните актове. 

 

 

 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. В 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 думите „не повече от един“ в 

разпоредбата на §1 (чл. 6, ал. 2) да  се заменят със „само един“. 

3.2. ВНАСЯ предложения проект, ведно с мотивите към него, 

формуляра за извършена частична оценка на въздействието на 

нормативния акт, финансовата обосновка и справка за постъпилите в хода 

на обществените консултации предложения, в дневен ред за разглеждане 

на заседание на Пленума на ВСС на 18.04.2019 г. 

3.3.  ВЪЗЛАГА на звено „Процесуално представителство и 

нормативна дейност“, отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, 

дирекция „Правна“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет да 

публикува на интернет страницата на ВСС, раздел „Обществени 

консултации“, справка за постъпилите предложения и обосновка за 

неприетите предложения по Проекта, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 

5 от Закона за нормативните актове. 

 

 

4. ОТНОСНО: Проект на Наредба за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за 

противодействие на корупцията и 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. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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 4.1. ОТЛАГА разглеждането на точката за изготвяне на искане за 

автентично тълкуване от законодателя относно приложението на §2, ал. 6 

във връзка с ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, както и за изготвяне на предложение за изменение на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество.  

4.2. ВЪЗЛАГА на звено „Процесуално представителство и 

нормативна дейност“, отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, 

дирекция „Правна“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет да 

изготви проект на искане за автентично тълкуване от законодателя относно 

приложението на §2, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, както и проект на предложение за 

изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

4.3. Проектите по т. 4.3. да се внесат за разглеждане в следващото 

редовно заседание на Комисията по правни въпроси.  

  

 
 5. ОТНОСНО: Предложение от Александър Ангелов, председател 

на Софийски районен съд, за изменение на чл. 251г от Закона за 

електронните съобщения. (вх. № ВСС-3829/25.03.2019г.).  

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

5.1. ИЗПРАЩА предложение от Александър Ангелов, председател 

на Софийски районен съд, за изменение на чл. 251г от Закона за 

електронните съобщения на министъра на правосъдието с оглед внасянето 

му в Министерски съвет за упражняване на законодателна инициатива. 

 

 

6. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Бургас 

относно искане за предоставяне на становище във връзка със законовите 

изисквания и обезпечаване на ефективността на защитата на лични данни. 

(вх.№ ВСС – 4090/29.03.2019 г.). 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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6.1. ИЗПРАЩА писмото от председателя на Апелативен съд гр. 

Бургас на длъжностното лице по защита на личните данни във Висшия 

съдебен съвет за изразяване на становище. 

 

 

7. ОТНОСНО: Писмо от Калина Чапкънова – ръководител проект 

„Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на 

магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за 

условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на 

ефективността в работата им“, съдържащо молба за преценка актуалността 

на изготвените по проекта предложения за изменение и допълнение на 

процесуални закони. (№ ВСС-9994/12.03.2019 г.). 
 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

7.1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ относно 

законодателните промени в процесуалните закони, свързани с 

преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките.  

7.2. Предложенията за изменение и допълнение на ГПК, следва да 

бъдат съобразени с дейностите по текущите проекти и устойчивостта на 

техните резултати, които се изпълняват от Висшия съдебен съвет и да 

бъдат изпратени, заедно с резултатите от тези проекти, на сформираната 

към Министерство на правосъдието работна група за изменение и 

допълнение на ГПК. 

7.3. Във връзка с направените предложения за изменение и 

допълнение на НПК, Комисията по правни въпроси към Пленума на 

Висшия съдебен съвет счита, че предложената промяна на чл. 243, ал. 4 не 

може да намери приложение, доколкото в наказателно-процесуалния 

кодекс не е предвидена нормативна уредба на производство по медиация.  

7.4. ИЗПРАЩА решението по т. 7.1 – 7.3., ведно със становището на 

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на Калина Чапкънова – 

ръководител проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране 

на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване 

на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и 

повишаване на ефективността в работата им“. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 


