
 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 28.05.2019 г. 

 

 

Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 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 присъстват експертните сътрудници на комисията 

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

– главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“, Христина Тодорова 

– директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ и 

техническият сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 

 

Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 

 

- Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 

2018 г. 

- Писмо от Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на 

заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на 

вътрешните работи във връзка със създаване на Съвет за координация и 

сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната 

власт. 

- Резюме на доклада-анализ на Висшия съдебен съвет за 2018 година 

в изпълнение на Механизма за мониторинг и оценка на изпълнението на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година. 

 



2 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Проект на Правилник за администрацията на 

Върховния административен съд. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове 

проектът на Правилник за администрацията на Върховния 

административен съд да се публикува на интернет страницата на Висшия 

съдебен съвет, ведно с мотивите към него, предварителната оценка на 

въздействието и финансовата обосновка. 

1.2. Срокът за предложения и становища по проекта на Правилник 

за администрацията на Върховния административен съд, публикуван за 

обществени консултации, е 30 дни, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 

от Закона за нормативните актове. 

 

 

2. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Професионална квалификация 

и информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет 

(КПКИТ) по протокол № 12/15.05.2019г. (№ ВСС – 6207/21.05.2019г.). 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по 

предложението на Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет 

срокът, предвиден в §216 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ, обн. ДВ, брой 62 от 

09.08.2016 г. да бъде удължен до 31.12.2020 г., както и влизането в сила на 

чл. 360в, ал. 2, чл. 360 ж, 360з, ал. 1 и чл. 360м от ЗСВ да бъде отложено до 

същата дата. 

2.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да приеме 

следното решение: 

1. ПРЕДЛАГА срокът, предвиден в §216 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ,               

обн. ДВ, брой 62 от 09.08.2016 г. да бъде удължен до 31.12.2020 г., 

както и влизането в сила на чл. 360в, ал. 2, чл. 360 ж, 360з, ал. 1 и            

чл. 360м от ЗСВ да бъде отложено до същата дата. 
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2. ИЗПРАЩА направеното предложение на министъра на 

правосъдието с оглед внасянето му в Министерски съвет за 

упражняване на законодателна инициатива. 

2.3. ВНАСЯ като допълнителна точка в дневния ред за разглеждане 

на заседание на Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 

 

 

3. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно 

провеждане на експертна мисия на Европейската комисия по Механизма за 

сътрудничество и оценка през месец юни 2019 г. и предоставяне на 

актуална информация за изпълнението на препоръките от доклада на 

Европейската комисия от януари 2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да 

ПОТВЪРДИ предложената дата и час за среща на Висшия съдебен съвет с 

представители на Европейската комисия за провеждане на експертна 

мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и 

оценка. 

3.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да 

ОПРЕДЕЛИ членове на Висшия съдебен съвет за участие в срещата с 

представители на Европейската комисия, която ще се проведе на 18 юни 

2019 г. от 14.30 – 15.30 ч., в сградата на Националния институт на 

правосъдието. 

3.3. Информацията по т. 1 и т. 2 да се предостави на Министерство 

на правосъдието. 

3.4. ИЗПРАЩА преписката на експертните сътрудници към 

постоянните комисии към пленума и колегиите на ВСС, както и до отдел 

„Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“ в АВСС за предоставяне на 

актуална информация за изпълнение на препоръките от доклада на 

Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за 

сътрудничество и оценка, за периода след м. март 2019 г. на дирекция 

„Международна дейност и протокол“, в срок до 04 юни 2019 г. 

3.5. Възлага на дирекция „Международна дейност и протокол“ да 

обобщи актуализираната информация по т. 4 и да я изпрати на 

Министерство на правосъдието в указания срок. 

3.6. ВНАСЯ предложенията по т. 1, 2 и 3 за разглеждане на 

заседание на Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. като допълнителна точка. 
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4. ОТНОСНО: Доклад за дейността на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет за 2018 г. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да приеме 

следното решение: 

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

в Народното събрание Доклад за дейността на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет за 2018 г.  
 

4.2. ВНАСЯ като допълнителна точка в дневния ред за разглеждане 

на заседание на Пленума на ВСС на 30.05.2019 г. 

 

5. ОТНОСНО: Писмо от Петя Тянкова – началник политическия 

кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и 

министър на вътрешните работи във връзка със създаване на Съвет за 

координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и 

законодателната власт. 

  

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

5.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Писмо от Петя Тянкова – началник 

политическия кабинет на заместник министър-председателя по 

правосъдната реформа и министър на вътрешните работи във връзка със 

създаване на Съвет за координация и сътрудничество между 

изпълнителната, съдебната и законодателната власт. 

5.2. ИЗПРАЩА решението по т. 5.1. на Представляващия Висшия 

съдебен съвет, с оглед участието му в предстоящата среща. 

 

6. ОТНОСНО: Резюме на доклада-анализ на Висшия съдебен съвет 

за 2018 година в изпълнение на Механизма за мониторинг и оценка на 

изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 

2020 година. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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6.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ резюме на доклада-анализ на 

Висшия съдебен съвет за 2018 година в изпълнение на Механизма за 

мониторинг и оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014 – 2020 година, което да се включи като раздел към 

Годишния доклад на ВСС за 2018 година със заглавие „Информация за 

напредъка по изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната 

власт 2014 – 2020“ (решение на ВСС по протокол № 5/28.01.2016 г. д.т. 44. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


