
ПРОТОКОЛ № 12 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 20.05.2019 г. 

 

 

Днес, 20 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 

      ВЕРОНИКА ИМОВА  

      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 

      АТАНАСКА ДИШЕВА  

      ДАНИЕЛА МАШЕВА 

      ЕВГЕНИ ДИКОВ  

 

 

На заседанието присъства експертният сътрудник на комисията, 

Цветелина Велинова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“, 

и техническият сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Доклади за дейността през 2018 година на: 

- комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС; 

- комисия „Професионална квалификация и информационни 

технологии“ към пленума на ВСС; 

- Комисия по правни въпроси към Пленума на ВСС; 

- Комисия по атестирането и конкурсите към съдийската колегия на 

ВСС; 

- Комисия по атестирането и конкурсите към прокурорската колегия 

на ВСС; 

- Комисия професионална етика към прокурорската колегия на ВСС; 

- комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората 

към ВСС“ към съдийската колегия на ВСС; 

- комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората 

към ВСС“ към прокурорската колегия на ВСС; 

- комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към 

съдийската колегия на ВСС; 
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- комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и 

следователите“ към прокурорската колегия на ВСС; 

- комисия „Съдебна администрация“ към прокурорската колегия на 

ВСС; 

- дирекция „Международна дейност и протокол“. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на комисия 

„Бюджет и финанси“ към Пленума на Висшия съдебен съвет за 

2018 г. , с оглед включването му в изготвяне на годишния 

отчетен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет. 

1.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на комисия 

„Професионална квалификация и информационни технологии“ 

към Пленума на Висшия съдебен съвет за 2018 г., с оглед 

включването му в изготвяне на годишния отчетен доклад за 

дейността на Висшия съдебен съвет. 

1.3. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия по 

правни и институционални въпроси за 2018 г., в частта относно 

правната дейност, с оглед включването му в изготвяне на 

годишния отчетен доклад за дейността на Висшия съдебен 

съвет. След допълване на отчета в частта „международна 

дейност“ и „дейности свързани с организацията и 

координацията изпълнението на Комуникационната стратегия 

на съдебната власт 2014 – 2020 г.“, отчетът да се публикува на 

интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел 

„Комисия по правни въпроси“, секция „Отчети.“ 

1.4. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия по 

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет за 2018 г., с оглед включването му в изготвяне 

на годишния отчетен доклад за дейността на Висшия съдебен 

съвет. 

1.5. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия по 

атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет за 2018 г., с оглед включването му в 

изготвяне на годишния отчетен доклад за дейността на Висшия 

съдебен съвет. 

1.6. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия 

професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет за 2018 г., с оглед включването му в изготвяне 

на годишния отчетен доклад за дейността на Висшия съдебен 

съвет. 
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1.7. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия  

„Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората 

към ВСС“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за 

2018 г., с оглед включването му в изготвяне на годишния 

отчетен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет. 

1.8. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия  

„Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората 

към ВСС“ към Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за 2018 г., с оглед включването му в изготвяне на 

годишния отчетен доклад за дейността на Висшия съдебен 

съвет. 

1.9. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия   

„Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за 2018 г., с 

оглед включването му в изготвяне на годишния отчетен доклад 

за дейността на Висшия съдебен съвет. 

1.10. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия   

„Съдебна карта и натовареност на прокурорите и 

следователите“ към Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет за 2018 г., с оглед включването му в изготвяне на 

годишния отчетен доклад за дейността на Висшия съдебен 

съвет. 

1.11. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия 

„Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет за 2018 г., с оглед включването му в 

изготвяне на годишния отчетен доклад за дейността на Висшия 

съдебен съвет. 

1.12. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада за дейността на дирекция 

„Международна дейност“ за периода 1 януари 2018 г. – 31 

декември 2018 г., с оглед включването му в отчета за дейността 

на Комисия по правни и институционални въпроси за 2018 г. 

 

2. ОТНОСНО: Доклад за дейността на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет през 2018 година. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на 

Комисията, което ще се проведе на 22.05.2019 г. в 13.00 ч., зала 512. 

 

3. ОТНОСНО: Сформиране на състава на Съвета за партньорство 

към Висшия съдебен съвет. 

В Държавен вестник, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародвана Наредба 
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за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. за 

организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен 

съвет.  

Съгласно §2 /нов/ от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ 

на Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г., в  едномесечен срок от влизане в сила 

на настоящата наредба се определят изборните членове на Висшия съдебен 

съвет за членове на Съвета за партньорство и се подават заявленията по чл. 

5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1. Заявления и придружаващи документи, подадени извън 

този срок, не се разглеждат.  

Параграф 3 /нов/ от ПЗР на Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. 

посочва, че Пленумът на Висшия съдебен съвет учредява Съвета за 

партньорство в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да определи 

трима изборни членове на ВСС, които да влязат в състава на Съвета за 

партньорство. 

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

Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 

3.3. ДА СЕ ПУБЛИКУВА  съобщение на интернет страницата на 

Висшия съдебен съвет, че кандидатите за членове по чл. 3, ал. 1, т. 3 и 

организациите по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. могат да 

подадат заявление за участие в Съвета за партньорство съгласно 

приложение № 1 и приложение №  2 от Наредбата, в срок до 11.06.2019 г. 

включително. 

3.4. ВЪЗЛАГА на главния секретар на Висшия съдебен съвет да 

определи служители от администрацията на ВСС, които да извършват 

проверка на заявленията по чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 2 от Наредба № 8 от               

8 ноември 2018 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


