
 

ПРОТОКОЛ № 23 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 30.09.2019 г. 

 

Днес, 30 септември 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 

      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“, Диляна Янкова – 

главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“ и техническият 

сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 

Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 

 

- Предложение до Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от 

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд              

(ВСС-11434/26.09.2019 г.). 

- Писмо от министъра на правосъдието относно втори доклад за 

напредъка на България в изпълнение на Решение VI/8d на Съвещанието на 

страните по Конвенцията за достъп до информация, участие на 

обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие 

по въпросите на околната среда (Орхуската конвенция)                                

(ВСС-11403/25.09.2019 г.). 

- Искане за даване на указания от Алексей Трифонов – председател 

на Софийски градски съд (ВСС-11415/25.09.2019 г.). 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Писмо от заместник министър – председателя по 

икономическата и демографската политика относно работна среща за 

изменение на Глава девета „а“ от Наказателния кодекс. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да вземе 

следното решение: 

1. ОПРЕДЕЛЯ за представител от Висшия съдебен съвет за 

участие в работна среща за изменение на Глава девета „а“ от 

Наказателния кодекс: 

- ……………. – член на Висшия съдебен съвет. 
1.2. ВНАСЯ като точка в дневния ред за разглеждане на заседание на 

Пленума на ВСС на 10.10.2019 г.  

 

2. ОТНОСНО: Писмо от Конституционния съд, с което се изисква 

становище по к.д. № 9/2019 г. 

   

                  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. Висшият съдебен съвет не следва да представя становище по 

конституционно дело № 9/2019 г., тъй като искането на тричленен състав 

на Върховния административен съд за установяване на 

противоконституционност на чл. 142, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс касае правораздавателната дейност, предвид 

систематичното място на разпоредбата в Дял трети „Производства пред 

съд“.  

  

3. ОТНОСНО: Писмо от Конституционния съд, с което се изисква 

становище по к.д. № 12/2019 г. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна“ в Администрацията на Висшия 

съдебен съвет да изготви проекти на становища по предмета на 

конституционно дело №  12/2019 г., които да бъдат разгледани на 

следващо заседание на Комисията.  
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4. ОТНОСНО: Предложение до Съдийската колегия към Висшия 

съдебен съвет от Георги Чолаков – председател на Върховния 

административен съд (ВСС-11434/26.09.2019г.) 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да 

приеме следното решение: 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Изразява принципно становище, че мандатът на членовете, 

попълнили състава на Комисия по атестирането и конкурсите към 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след конституирането й, се 

прекратява с изтичането на мандата на самата комисия. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Изразява принципно становище, че мандатът на членовете, 

попълнили състава на Комисия по атестирането и конкурсите при 

съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след конституирането й, се 

прекратява с изтичането на една година след избирането им с решение на 

съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

4.2. ВНАСЯ решението по т. 4.1. за разглеждане на заседание на 

Съдийската колегия на ВСС на 01.10.2019 г. 

 

5. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно втори 

доклад за напредъка на България в изпълнение на Решение VI/8d на 

Съвещанието на страните по Конвенцията за достъп до информация, 

участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до 

правосъдие по въпросите на околната среда (Орхуската конвенция). 

    

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

5.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от министъра на 

правосъдието относно втори доклад за напредъка на България в 

изпълнение на Решение VI/8d на Съвещанието на страните по Конвенцията 

за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане 

на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда 

(Орхуската конвенция). 
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6. ОТНОСНО: Искане за даване на указания от Алексей Трифонов – 

председател на Софийски градски съд (ВСС-11415/25.09.2019 г.). 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

6.1. УКАЗВА на председателя на Софийски градски съд 

самостоятелно да заяви претенция за вземания в производството по 

принудителна ликвидация на Застрахователна компания „Олимпик – 

Лимитид” – Кипър, като вземе предвид част ІІІ, т.10.2 от Писмена покана 

до кредиторите за предявяване на вземания. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


