
 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 22.05.2019 г. 

 

 

Днес, 22 май 2019 г., понеделник, от 13.00 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 - отсъства 

      АТАНАСКА ДИШЕВА - отсъства 

      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: 

 

- 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. 

и преглед на нормативната уредба в областта на дисциплинарната 

отговорност на съдиите, адвокатите, нотариусите и частните съдебни 

изпълнители и предложения за изменение на глава шестнадесета от Закона 

за съдебната власт (решение от съвместно заседание на Комисия по правни 

въпроси към пленума на ВСС и комисии „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към съдийската и 

прокурорската колегии на ВСС). 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

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

- комисия „Съдебна администрация“ към съдийската колегия на ВСС; 

- Комисия професионална етика към съдийската колегия на ВСС; 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на комисия 

„Съдебна администрация“ 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. 

1.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисия 

професионална етика 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. 

 

 

2. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен 

съвет. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ПРИЕМА проект на Годишен отчет за дейността на Висшия 

съдебен съвет за 2018 година. 

2.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да приеме 

следното решение: 

1. ПРИЕМА Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет 

за 2018 година. 

2. На основание чл. 30, ал. 2 , т. 11 от ЗСВ, ВНАСЯ в Народното 

събрание Годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет 

за 2018 г. 
 

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

Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 
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3. 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. и преглед на  нормативната уредба в областта на 

дисциплинарната отговорност на съдиите, адвокатите, нотариусите и 

частните съдебни изпълнители и предложения за изменение на глава 

шестнадесета от Закона за съдебната власт (решение от съвместно 

заседание на Комисия по правни въпроси към пленума на ВСС и комисии 

„Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към 

съдийската и прокурорската колегии на ВСС). 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта 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. 

3.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да вземе 

следното решение: 

1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта 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.  

2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на министъра на правосъдието. 
 

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

Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


