
ПРОТОКОЛ № 17 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 08.07.2019 г. 

 

 

Днес, 08 юли 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 - отсъства 

      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ - отсъства 

      АТАНАСКА ДИШЕВА  

      ДАНИЕЛА МАШЕВА 

      ЕВГЕНИ ДИКОВ  

 

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

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: 

 

- Искане от председателя на Районен съд – Дупница за предоставяне 

на становище във връзка с одобряване извършването на разход за 

изплащане на трудово възнаграждение на основание чл. 259, ал. 1 от 

Кодекса на труда. 

- Писмо от председателя на парламентарната Комисия за контрол над 

службите за сигурност, прилагането и използването на специалните 

разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните 

съобщения, във връзка с констатации от извършени проверки, отразени в 

Доклада през 2018 г. 

- Писмо от заместник-министъра на правосъдието във връзка с грама 

на Постоянното представителство на Република България към 

Европейския съюз и приложен въпросник на Финландското 

представителство на Съвета на ЕС. 
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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. ИЗПРАЩА предложението на Председателя на Върховния 

административен съд, ведно с проекта на Правилник за администрацията 

на Върховния административен съд, мотивите към него, предварителната 

оценка на въздействието и финансовата обосновка, на Съдийската колегия 

на Висшия съдебен съвет, с оглед разпоредбата на чл. 342, ал. 1 от Закона 

за съдебната власт. 

1.2. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

вземе следното решение: 

1. ПРИЕМА проект на Правилник за администрацията на Върховния 

административен съд. 

2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание 

чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, да приеме Правилник за 

администрацията на Върховния административен съд. 

1.3. ВНАСЯ точка в дневния ред за разглеждане на заседание на 

Съдийска колегия на ВСС на 16.07.2019 г. 

 

 

2. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски районен съд за 

предоставяне на становище във връзка с трудовото възнаграждение на 

отстранен от длъжност магистрат. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

 2.1. ИЗПРАЩА становището на председателя на Софийски районен 

съд. 

 

3. ОТНОСНО: Доклад по чл.5, ал.4 и чл. 6, ал. 3 от Наредба 

№8/2018г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към 

Висшия съдебен съвет. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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3.1. ПРИЕМА констатациите направени в Доклада по чл. 5, ал. 4 и 

чл. 6, ал. 4 от Наредба № 8/2018г. за организацията и дейността на Съвета 

за партньорство към Висшия съдебен съвет (изд. От ВСС, обн. ДВ, бр. 97 

от 23.11.2018г., изм. и доп., бр. 37 от 07.05.2019г.). 

3.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме 

следното решение: 

1. УЧРЕДЯВА Съвет за партньорство към Висшия съдебен съвет със 
следния състав: 

1.1. Членове на Висшия съдебен съвет: 

- Пламен Найденов; 

- Пламена Цветанова; 

- Веросика Имова. 

1.2. Представители на професионални организации по чл. 217, ал. 

1 ЗСВ: 

- Евгени Иванов – Асоциация на прокурорите в България; 

- Стефан Петров – Камара на следователите в България. 

1.3. Представители на магистрати, нечленуващи в професионални 

организации по чл. 217, ал. 1 ЗСВ: 

- Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна; 

- Илиана Димитрова – Васева – зам.административен ръководител 

на Окръжен съд – Пазарджик; 

- Анелия Янева – съдия в Софийски градски съд; 

- Ангелина Митова – Мончовска – прокурор в отдел 01 

„Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура; 

- Радослав Димов – административен ръководител на Софийска 

районна прокуратура; 

- Елена Динева – следовател в Следствения отдел в Софийска 

градска прокуратура. 

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

Пленума на ВСС на 11.07.2019 г. 

 

 

4. ОТНОСНО: Определяне на точки за контакт във връзка с 

изпращане на съдебни решения, постановени по Брюкселската конвенция 

от 1968 г., Регламент Брюксел I от 2000 г., Луганската конвенция от 1988 г. 

и новата Луганска конвенция от 2007 г. до Службата за публикации на ЕС. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 13 от  Правилника за организацията на 

дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация 
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ИЗПРАЩА проект на решение за предприемане на последващи действия 

съгласно решение на КПИВ по протокол № 29/05.11.2018 г., т. 4 на 

Представляващия Висшия съдебен съвет, по компетентност със следните 

предложения: 

1. ОПРЕДЕЛЯ за точки за контакт във връзка с изпращане на съдебни 

решения, постановени по Брюкселската конвенция от 1968 г., 

Регламент Брюксел I от 2000 г., Луганската конвенция от 1988 г. и 

новата Луганска конвенция от 2007 г. до Службата за публикации на 

Европейския съюз Рената Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен 

съд – Враца и национално лице за контакт на Националната съдебна 

мрежа по граждански и търговски дела в Република България – 

граждански дела и Валентина Бошнякова – Събинска – съдия в 

Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт на 

Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 

Република България – търговски дела. 

2. ПРЕПРАЩА получените до момента писма от съдилищата с 

информация за съдебни решения, постановени по Брюкселската 

конвенция от 1968 г., Регламент Брюксел I от 2000 г., Луганската 

конвенция от 1988 г. и новата Луганска конвенция от 2007 г. на 

националните лица за контакт на Националната съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела в Република България, ведно с 

материалите, разгледани на заседанието на Комисията по правни и 

институционални въпроси по протокол № 29/05.11.2018 г., т.4 

3. ИЗПРАЩА писмо до председателите на съдилищата в Република 

България с молба да предоставят информацията за съдебните 

решения, постановени по Брюкселската конвенция от 1968 г., 

Регламент Брюксел I от 2000 г., Луганската конвенция от 1988 г. и 

новата Луганска конвенция от 2007 г. директно на националните 

лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела в Република България. 

4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ да 

уведоми Службата за публикации на Европейския съюз за решението 

по т.1. 

 

 

5. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд – Дупница за 

предоставяне на становище във връзка с одобряване извършването на 

разход за изплащане на трудово възнаграждение на основание чл. 259, ал. 1 

от Кодекса на труда. 

    

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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5.1. ИЗПРАЩА писмото от председателя на Районен съд – Дупница 

на Комисия „Бюджет и финанси” към Пленума на Висшия съдебен съвет, 

по компетентност. 

 

 

6. ОТНОСНО: Писмо от председателя на парламентарната Комисия 

за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на 

специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения, във връзка с констатации от извършени 

проверки, отразени в Доклада през 2018 г. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

6.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от председателя на 

парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, 

прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и 

достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, във връзка с 

констатации от извършени проверки, отразени в Доклада през 2018 г. 

6.2. ИЗПРАЩА доклада за дейността на парламентарната Комисия 

за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на 

специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения през 2018 г. на Главния прокурор, с оглед 

правомощията му по чл. 136, ал. 5 от Закона за съдебната власт, за 

предприемане на необходимите действия съобразно т. 3.1. и т. 3.3. от 

Доклада. 

6.3. ИЗПРАЩА доклада за дейността на парламентарната Комисия 

за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на 

специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения през 2018 г. на председателя на Върховния 

административен съд, на председателя на Върховния касационен съд и на 

административните ръководители на съдилищата, за предприемане на 

необходимите действия съобразно т. 3.1. и т. 3. 3. от Доклада. 

6.4. ИЗПРАЩА решението по т. 1, 2 и 3 на председателя на 

парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, 

прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и 

достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. 

 

 

7. ОТНОСНО: Писмо от заместник-министъра на правосъдието във 

връзка с грама на Постоянното представителство на Република България 
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към Европейския съюз и приложен въпросник на Финландското 

представителство на Съвета на ЕС 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

7.1. Отговори по поставените въпроси относно прилагането на 

Хартата на основните права на Европейския съюз на национално ниво не 

могат да бъдат предоставени своевременно, съобразно посочените срокове, 

тъй като информацията следва да бъде събрана от органите на съдебната 

власт. В случай, че такава информация е необходима и след провеждане на 

заседанието на Работна група „Основни права, граждански права и 

свободно движение на хора“ на Съвета на ЕС, Висшият съдебен съвет 

следва да бъде своевременно уведомен. 

7.2. Изпраща решението по т. 1 на Министерството на външните 

работи и Министерството на правосъдието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


