
ПРОТОКОЛ № 24 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 14.10.2019 г. 

 

 

Днес, 14 октомври 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 

      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 

      АТАНАСКА ДИШЕВА 

      ДАНИЕЛА МАШЕВА 

      ЕВГЕНИ ДИКОВ - отсъства 

 

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: 

 

- Писмо от министъра на правосъдието относно определяне на 

представители за участие в работна група за преглед на пакета от 

предложени нормативни промени, изготвени по проект                       

BG05SFOP0M-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за 

интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-

услуги“. 
- Писмо от Конституционния съд, с което се изисква становище по 

к.д. № 11/2019 г. 

- Писмо от председателя на Съвета на съдебните заседатели към 

Софийски градски съд. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

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

проведено заседание на ad hoc Комитета за официалните документи по 

Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 

2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез 



2 

 

опростяване на изискванията за представяне на някои официални 

документи в Европейския съюз  (ВСС-15739/18г./27.09.2019г.). 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ИЗПРАЩА писмото на министерство на правосъдието, в едно с 

приложенията, относно проведено заседание на ad hoc Комитета за 

официалните документи по Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 юли 2016г. за насърчаване на свободното 

движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне 

на някои официални документи в Европейския съюз на председателите на 

Върховен касационен съд и Върховен административен съд, на тяхно 

разпореждане.  

 

2. ОТНОСНО: Становище по проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за електронното управление. 

   

                  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ИЗРАЗЯВА становище, че проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за електронното управление създава предпоставки 

за нарушаване на независимостта на съдебната власт, гарантирана от 

чл.117 от Конституция на Република България, доколкото същият би 

повлиял приемането на решения свързани с управлението и развитието на 

електронните информационните системи, и електронните информационни 

масиви от данни свързани с дейността органите на съдебната власт.  

2.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме 

следното решение: 

1. ИЗРАЗЯВА становище, че проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за електронното управление създава 

предпоставки за нарушаване на независимостта на съдебната 

власт,  гарантирана от чл.117 от Конституция на Република 

България, доколкото същият би повлиял приемането на 

решения свързани с управлението и развитието на 

електронните информационните системи , и електронните 

информационни масиви от данни свързани с дейността 

органите на съдебната власт. 

2. ПРЕДЛАГА следните редакционни изменения в проекта на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното 

управление:  
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- Навсякъде в законопроекта думите „органите на 

съдебната власт“ се заличават; 

- В §1, т. 3, с който се създава нова ал. 4 на чл. 1, преди 

думите „Министерството на отбраната“ се добавят 

„органите на съдебната власт“. 

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

Пленума на ВСС на 07.11.2019 г. 

  

3. ОТНОСНО: Искане за изразяване на становище от съдия Даниела 

Александрова – председател на Софийски районен съд, съгласно Заповед 

№ АС-356/24.09.2019г. (ВСС-11468/27.09.2019г.). 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ДА СЕ УВЕДОМИ съдия Даниела Александрова – председател 

на Софийски районен съд, съгласно Заповед № АС-356/24.09.2019 г., че 

Висшият съдебен съвет не разполага с правомощие да дава обвързващо 

тълкуване на закона. Поставеният въпрос е уреден в Закона за съдебната 

власт, като неговото решаване е изцяло в правомощията на 

административния ръководител. 

 

4. ОТНОСНО: Писмо от Николай Димитров – председател на 

СНЦОП „Център за законодателни оценки и законодателни инициативи” 

(ВСС-11478/27.09.2019 г.). 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Анализ в контекста на съдебната 

реформа на използването на алтернативни методи за решаване на правни 

спорове, вкл. на процедура по медиация и Анализ на добри практики за 

алтернативно решаване на най-често срещани типове казуси. 

4.2. На основание чл. 87, ал.1 от Конституцията ИЗПРАЩА Анализ 

в контекста на съдебната реформа на използването на алтернативни методи 

за решаване на правни спорове, вкл. на процедура по медиация и Анализ 

на добри практики за алтернативно решаване на най-често срещани типове 

казуси на министъра на правосъдието за сведение. 

 

5. ОТНОСНО: Писмо от Пламен Димитров – изпълнителен 

директор, съгласно Заповед №З-ЦУ-998/25.06.2019 г., на Национална 

агенция за приходите относно повишаване на ефективността на събирането 

на присъдени суми от чуждестранни физически лица при взета мярка 

„парична гаранция” спрямо същите лица (ВСС-8557/08.07.2019 г.). 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

5.1. Нормата на чл. 416, ал.5 НПК не дава възможност за служебно 

прихващане на суми в процедурата по издаване на изпълнителен лист 

срещу лице, в полза на което има парична гаранция към делото. 
5.2. Решението по т. 5.1 да се изпрати на Комисия „Бюджет и 

финанси”. 

 

6. ОТНОСНО: Решение по т. 20.4 на Комисия по атестирането и 

конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето по 

протокол № 31/30.09.2019 г. (ВСС-11321/01.10.2019 г.). 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

6.1. Васил Любомиров Панайотов – съдия в Районен съд – Хасково 

не следва да връща суми за командировъчни средства, тъй като същият не 

е бил командирован за участие в стаж в Европейския съд по правата на 

човека, разноските по обучението му са поети от Европейската мрежа за 

съдебно обучение и е ползвал разрешен от административния ръководител 

платен служебен отпуск. 

6.2. Решението по т. 6.1 да се изпрати на Комисия по атестирането и 

конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

 

7. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд – 

Несебър за отмяна на разпоредбата на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната 

власт. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

7.1. СЕ УВЕДОМИ председателят на Районен съд – Несебър, че с 

решение по т. 26 от протокол № 32/08.10.2019 г. Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет е изпратила сигнал до Министъра на правосъдието 

и Правна комисия на Народното събрание относно действието на раздел II, 

глава IV, чл. 66 – чл. 75а от Закона за съдебната власт за извършване на 

последваща оценка на въздействието и, ако е необходимо, да се 

предприеме изменение на закона, ведно с цялата преписка по конкретната 

точка и дискусията в Съдийската колегия по този въпрос. 

7.2. ИЗПРАЩА писмото от председателя на Районен съд – Несебър 

на министъра на правосъдието. 
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8. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно 

определяне на представители за участие в работна група за преглед на 

пакета от предложени нормативни промени, изготвени по проект 

BG05SFOP0M-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за 

интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-

услуги“. 

    

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

8.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет  да вземе 

следното решение: 

1. ОПРЕДЕЛЯ за представители от Висшия съдебен съвет, за 

участие в работна група за преглед на пакета от предложени 

нормативни промени, изготвени по проект                            

BG05SFOP0M-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър 

за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на 

допълнителни е-услуги“: 

- ……………. – член на Висшия съдебен съвет; 

- …………….– член на Висшия съдебен съвет. 

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

Пленума на ВСС на 07.11.2019 г. 

 

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

становище по к.д. № 11/2019 г. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

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

съдебен съвет да изготви проекти на становища по предмета на 

конституционно дело № 11/2019 г., които да бъдат разгледани на следващо 

заседание на Комисията. 

 

10. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Съвета на съдебните 

заседатели към Софийски градски съд. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

10.1. ДА СЕ УВЕДОМИ председателят на Съвета на съдебните 

заседатели към Софийски градски съд, че с решение по т. 26 от протокол 

№ 32/08.10.2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е 

изпратила сигнал до Министъра на правосъдието и Правна комисия на 
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Народното събрание относно действието на раздел II, глава IV, чл. 66 - 

чл.75а от Закона за съдебната власт за извършване на последваща оценка 

на въздействието и, ако е необходимо, да се предприеме изменение на 

закона, ведно с цялата преписка по конкретната точка и дискусията в 

Съдийската колегия по този въпрос. 

10.2. ИЗПРАЩА писмото от председателя на Съвета на съдебните 

заседатели към Софийски градски съд на министъра на правосъдието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


