
ПРОТОКОЛ № 11 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 13.05.2019 г. 

 

 

Днес, 13 май 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 - отсъства 

 

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“, Диляна Янкова – 

главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“ и техническият 

сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 

 

Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 

 

- Проект на изменение на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в Съдебната 

система. 

- Писмо от министъра на правосъдието относно проект на Закон за 

изменение и допълнение на Глава шестнадесета, раздел пети от Закона за 

съдебната власт, предложен от Комисия “Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с ИВСС“, приет с решение по протокол № 23/19.09.2018 г. 

- Писмо от председателя на Окръжен съд – Смолян относно 

закриване на арест – Смолян към районна служба „Изпълнение на 

наказанията“ – Смолян. 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на 

административните съдилища през 2018 година. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

 1.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе 

следното решение:  

1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт 

ИЗСЛУШВА председателя на Върховния административен съд – 

Георги Чолаков и ПРИЕМА доклада за прилагането на закона и за 

дейността на административните съдилища през 2018 г. 

2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закон за съдебната власт ВНАСЯ 

в Народното събрание Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на административните съдилища през 2018 г. 
 

 1.2. ВНАСЯ точката в дневния ред за разглеждане на заседание на 

Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 

 

2. ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на 

съдилищата през 2018 година. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да вземе 

следното решение: 

1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт 

ИЗСЛУШВА председателя на Върховния касационен съд – Лозан 

Панов и ПРИЕМА доклада за прилагането на закона и за дейността 

на съдилищата през 2018 г. 

2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закон за съдебната власт ВНАСЯ 

в Народното събрание Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на съдилищата през 2018 г. 

2.2. ВНАСЯ точката в дневния ред за разглеждане на заседание на 

Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 

 

 3. ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на 

прокуратурата и на разследващите органи през 2018 година. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
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Р Е Ш И: 

 

3.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да вземе 

следното решение: 

1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт 

ИЗСЛУШВА главния прокурор на Република България – Сотир 

Цацаров и ПРИЕМА доклада за прилагането на закона и за 

дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. 

2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закон за съдебната власт ВНАСЯ 

в Народното събрание Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на прокуратурата и на разследващите органи през               

2018 година. 

 

3.2. ВНАСЯ точката в дневния ред за разглеждане на заседание на 

Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 

  

4. ОТНОСНО: Писмо от г-жа Десислава Ахладова, заместник-

министър на правосъдието, с искане за изразяване на становище от 

Висшия съдебен съвет по предложението на Александър Ангелов, 

председател на Софийски районен съд, за изменение на чл. 251г
1
 от Закона 

за електронните съобщения. (вх. № ВСС-3829/02.05.2019г.). 

 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

 4.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да вземе 

следното решение: 
1. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението от 

Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд, за 

изменение на чл. 251г
1
 от Закона за електронните съобщения. 

2. ИЗПРАЩА предложение от Александър Ангелов, председател на 

Софийски районен съд, за изменение на чл. 251г
1
 от Закона за 

електронните съобщения на министъра на правосъдието с оглед 

внасянето му в Министерски съвет за упражняване на законодателна 

инициатива. 
 

4.2. ВНАСЯ точката в дневния ред за разглеждане на заседание на 

Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 

  
 5. ОТНОСНО: Създаване на нормативни предпоставки за 

внедряване на електронна услуга – подаване на заявление за издаване на 

заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.  

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
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Р Е Ш И: 

 

5.1. ПРЕДЛАГА на министъра на правосъдието да сформира 

работна група за изготвяне на промяна на Наредба № 6 от 20 февруари 

2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за 

издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със 

заповедното производство, с оглед въвеждане на електронна                         

услуга – подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по 

реда на чл. 410 от ГПК. 

5.2. Решението по т. 5.1. да се предостави на ръководителя на 

проекта “Доразвитие и централизиране на порталите в сектор 

„Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и                            
е-правосъдие” – г-жа Олга Керелска, за сведение и във връзка с 

възможността допълнително да аргументира необходимостта от изготвяне 

на промени в Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. 

 

6. ОТНОСНО: Проект на изменение на Пътната карта за изпълнение 

на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в Съдебната 

система. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

6.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ проекта на изменение на Пътната 

карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в Съдебната система. 

 

7. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно 

проект на Закон за изменение и допълнение на Глава шестнадесета, раздел 

пети от Закона за съдебната власт, предложен от Комисия “Дисциплинарна 

дейност и взаимодействие с ИВСС“, приет с решение по протокол                      

№ 23/19.09.2018 г. 
  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

7.1. ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание, 

което ще се проведе на 20.05.2019 г. в 15.00 ч., зала 312, на което следва да 

бъдат поканени членовете на Комисия „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС и Комисия 

„Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската 

колегия на ВСС. 
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7.2. ИЗПРАЩА решението по т. 7.1 на членовете на Комисии 

„Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ВСС“ към Съдийската и 

Прокурорската колегии, с оглед участието им в предстоящото заседание. 

 

8. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд – Смолян 

относно закриване на арест – Смолян към районна служба „Изпълнение на 

наказанията“ – Смолян. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

8.1. ИЗПРАЩА писмото от председателя на Окръжен съд – Смолян, 

ведно с приложенията към него, на министъра на правосъдието, по 

компетентност. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 

 


