
 

ПРОТОКОЛ № 22 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 16.09.2019 г. 

 

 

Днес, 16 септември 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 – отсъства 

      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 

      АТАНАСКА ДИШЕВА – отсъства 

      ДАНИЕЛА МАШЕВА 

      ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 

 

На заседанието присъстват Огнян Дамянов – член на ВСС 

(поканени са всички членове на ВСС), експертният сътрудник на 

комисията Диляна Янкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция 

„Правна“ и техническият сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието във връзка с 

изготвен проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

(ВСС-9432/09.09.2019 г.). 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с резерви по 

отношение на разпоредбите на §8 и §40, предложения за редакционни 

промени в текстовете на §5, §35, §36, §37 и §41, както и за допълване на 
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Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта, с оглед 

привеждането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество в съответствие с §18 - §22 от ЗИД на 

ЗСВ. 

1.2 ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да вземе 

следното решение: 

1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с 

резерви по отношение на разпоредбите на §8 и §40, 

предложения за редакционни промени в текстовете на §5, §35, 

§36, §37 и §41, както и за допълване на Преходните и 

заключителни разпоредби на законопроекта, с оглед 

привеждането на Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество в 

съответствие с §18 - §22 от ЗИД на ЗСВ.  

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

ведно с извлечение от протокол № 22/16.09.2019 г. на 

Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия 

съдебен съвет. 

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

Пленума на ВСС на 26.09.2019 г. 

 

2. ОТНОСНО: Становище на Съюза на съдиите в България относно 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 

(ВСС-8212/31.07.2019 г). 

  

                  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Становище на Съюза на съдиите в 

България относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

съдебната власт.  

 

3. ОТНОСНО: Писмо от министъра на здравеопазването относно 

предварително съгласуване на проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване 

на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебно-

психологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите 

на лечебните заведения (ВСС-10880/05.09.2019 г.). 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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3.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за 

извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и 

съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на 

разходите на лечебните заведения. 

3.2. Становище, съгласно чл. 27 от Закона за нормативните актове, 

ще бъде взето от Пленума на Висшия съдебен съвет след провеждане на 

обществени консултации с гражданите и юридическите лица. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


