
ПРОТОКОЛ № 19 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 22.07.2019 г. 

 

 

Днес, 22 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 

 

ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФАН ГРОЗДЕВ 

      ВЕРОНИКА ИМОВА 

      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 

      АТАНАСКА ДИШЕВА  

      ДАНИЕЛА МАШЕВА - отсъства 

      ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

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

– главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“, и техническият 

сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 

 

Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 

 

- Упълномощаване на процесуален представител от името на Висшия 

съдебен съвет и на колегиите на Висшия съдебен съвет. 

- Писмо от Заместник министър-председателя по правосъдната 

реформа и министър на външните работи относно сформиране на работна 

група за извършване на анализ и оценка на изпълнението на Националната 

стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република 

България 2015 -2020 г. и изготвяне на проект на нова Националната 

стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република 

България 2021 – 2027 г. 

- Писмо от министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията относно проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за електронното управление. 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на 

правосъдието относно проект на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата 

администрация. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Правна“ да изготви частична оценка 

на въздействието на проекта на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията на дейността на Националния институт на 

правосъдието и на неговата администрация, съгласно Закона за 

нормативните актове. 

1.2. Проектът на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията на дейността на Националния институт на 

правосъдието и на неговата администрация, ведно с мотивите, частичната 

оценка на въздействието и финансовата обосновка, да се внесат за 

разглеждане на следващо заседание на Комисията по правни въпроси. 

 

 

2. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 

ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни 

„Население“. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и 

начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

Регистъра на населението – Национална база данни „Население“, с резерви 

по отношение на разпоредбата на §3, за която предлага следната промяна:  

 В изречение второ на новата ал. 2 на чл. 7 думите „или служебното“ 

се заличават. 

2.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да вземе 

следното решение:   

1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 ноември 

2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на 
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съдебната власт до Регистъра на населението – Национална 

база данни „Население“, с резерви по отношение на 

разпоредбата на §3, за която предлага следната промяна:  

В изречение второ на новата ал. 2 на чл. 7 думите „или 

служебното“ се заличават.  

2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на министъра на 

правосъдието.  

2.3. ВНАСЯ като допълнителна точка в дневния ред за разглеждане 

на заседание на Пленума на ВСС на 25.07.2019 г.  

 

 

3. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуален представител от 

името на Висшия съдебен съвет и на колегиите на Висшия съдебен съвет. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ПРЕДЛАГА на Представляващия Висшия съдебен съвет, на 

основание чл. 11, ал. 2, т. 9 от  Правилника за организация на дейността на 

Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, и решение по т. 56 от 

протокол № 7/28.03.2019 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, да 

упълномощи Мария Христова Данкова – служител с юридическо 

образование, с право да представлява Висшия съдебен съвет в 

производства пред органи на съдебната власт, административни органи и 

органи по принудителното изпълнение. 

3.2. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 

на основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на Висшия 

съдебен съвет и на неговата администрация, да възложи на 

председателстващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да 

упълномощи Мария Христова Данкова – служител с юридическо 

образование, с право да представлява Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет в производства пред органи на съдебната власт, 

административни органи и органи по принудителното изпълнение. 

3.3.ПРЕДЛАГА на Председателстващия прокурорската колегия на 

висшия съдебен съвет, на основание чл. 11, ал. 2, т. 9 от  Правилника за 

организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата 

администрация и решение по т. 17 от протокол № 11/10.04.2019 г. на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, да упълномощи Мария 

Христова Данкова – служител с юридическо образование, с право да 

представлява Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в 

производства пред органи на съдебната власт, административни органи и 

органи по принудителното изпълнение. 
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3.4. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Представляващия Висшия 

съдебен съвет, по компетентност. 

3.5. ВНАСЯ решението по т. 2 в дневния ред за следващото редовно 

заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 30.07.2019 г. 

3.6. ИЗПРАЩА решението по т. 3 на председателстващия 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по компетентност. 

 

 

4. ОТНОСНО: Писмо от Заместник министър-председателя по 

правосъдната реформа и министър на външните работи относно 

сформиране на работна група за извършване на анализ и оценка на 

изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие 

на корупцията на Република България 2015 -2020 г. и изготвяне на проект 

на нова Националната стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията на Република България 2021 – 2027 г. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да определи 

представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група за 

извършване на анализ и оценка на изпълнението на Националната 

стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република 

България 2015 – 2020 г. и изготвяне на проект на нова Националната 

стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република 

България 2021 – 2027 г.:  

1. ……………………… - член на Висшия съдебен съвет и основен 

член на работната група. 

2. ……………………… - член на Висшия съдебен съвет и резервен 

член на работната група. 

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

Пленума на Висшия съдебен съвет на 29.07.2019 г. 

 

 

5. ОТНОСНО: Писмо от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията относно проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за електронното управление. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

5.1. ИЗПРАЩА писмото от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, ведно с приложени 
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материали относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за електронното управление, на Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, за 

становище по предложените промени. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 

 

 


