
ПРОТОКОЛ № 20 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 29.07.2019 г. 

 

Днес, 29 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 – отсъства 

      ВЕРОНИКА ИМОВА 

      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 

      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: 

 

- Постъпили въпроси и становища във връзка с процедурата за избор 

на главен прокурор на Република България. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за 

партньорство към Висшия съдебен съвет. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

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

проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 

8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към 

Висшия съдебен съвет да се публикува на интернет страницата на Висшия 

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

въздействието и финансовата обосновка. 
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1.2. Срокът за предложения и становища по проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и 

дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, 

публикуван за обществени консултации, е 30 дни, съгласно разпоредбата 

на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. 

 

2. ОТНОСНО: Проект на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията на дейността на Националния институт на 

правосъдието и на неговата администрация. 

  

                  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

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

проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и 

на неговата администрация да се публикува на интернет страницата на 

Висшия съдебен съвет, ведно с мотивите към него, предварителната 

оценка на въздействието и финансовата обосновка. 

2.2. Срокът за предложения и становища по проекта на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на 

Националния институт на правосъдието и на неговата администрация, 

публикуван за обществени консултации, е 30 дни, съгласно разпоредбата 

на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.  

 

3. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 28/17.07.2019 г. на 

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

относно повишаване на ефективността на събирането на присъдени суми 

от чуждестранни физически лица при взета мярка „парична гаранция“ 

спрямо същите лица. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ОТЛАГА разглеждането на точката, за запознаване с 

материалите, послужили за издаване на решението по т. 4 от протокол             

№ 23/13.07.2015 г. на Комисията по правни въпроси към Пленума на 

Висшия съдебен съвет. 

 

4. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуален представител от 

името на Висшия съдебен съвет и на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет. 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. 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 Йоана Ангелова Антова – 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. 

4.2. 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 Йоана 

Ангелова Антова – 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. 

4.3. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Представляващия Висшия 

съдебен съвет, по компетентност. 

4.4. ИЗПРАЩА решението по т. 2 на Председателстващия 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по компетентност. 

 

5. ОТНОСНО: Постъпили въпроси и становища във връзка с 

процедурата за избор на главен прокурор на Република България. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

5.1. ПРИЕМА за обобщаване постъпилите въпроси и становища до 

Висшия съдебен съвет във връзка с процедурата за избор на главен 

прокурор на Република България. 

5.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Правна“ обобщаването на поставените 

и получени въпроси и становища до Висшия съдебен съвет, както и 

уведомяването на кандидатите за тях. 

5.3. Становищата, отнасящи се до нравствените качества на 

кандидатите, да се изпратят на Комисията по професионална етика към 

прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, а становищата, отнасящи 

се до професионалните им качества – на Комисията по атестирането и 

конкурсите към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
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5.4. ИЗПРАЩА отворено писмо с рег. № ВСС-9310/24.07.2019 г. и 

сигнал с рег. № ВСС-9328/25.07.2019 г. на началника на  отдел „Правно 

обслужване и нормативна дейност“ в дирекция „Правна“, по 

компетентност, съгласно Вътрешните правила за организация на работата 

с предложения и сигнали,  които постъпват във Висшия съдебен съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 


