
ПРОТОКОЛ № 25 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 21.10.2019 г. 

 

 

Днес, 21 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 

 

ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФАН ГРОЗДЕВ - отсъства 

      ВЕРОНИКА ИМОВА 

      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 

      АТАНАСКА ДИШЕВА 

      ДАНИЕЛА МАШЕВА - отсъства 

      ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

Николай Найденов – и.д.главен секретар на ВСС, Цветелина Велинова – 

главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“, 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: Обобщение на постъпилите въпроси и становища до 

Висшия съдебен съвет във връзка с процедурата за избор на главен 

прокурор на Република България. 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. В изпълнение на т. 5.1., раздел II от Правилата за избор на 

председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния 

административен съд и главен прокурор ИЗПРАЩА обобщение на 

постъпилите въпроси и становища до Висшия съдебен съвет във връзка с 

процедурата за избор на главен прокурор на Република България за 

периода от 02.09.2019 г. до 16.10.2019 г. на Иван Гешев, заместник на 

главния прокурор при ВКП, кандидат за главен прокурор на Република 

България.  
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2. ОТНОСНО: Проекти на становища по конституционно                 

дело № 12/2019 г. 

   

                  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме 

следното решение: 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1.1. Решението на Конституционния съд има действие и по 

отношение на висящи, незавършени, но възникнали въз основа 

на обявената за противоконституционна разпоредба 

правоотношения и съдебно-административни производства, 

като издадените индивидуални административни актове са 

незаконосъобразни и подлежат на отмяна, независимо, че към 

издаването им законът е бил действащ.  

1.2. Решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се 

обявява за противоконституционен ненормативен правен акт – 

решение на Народното събрание или указ на президента, 

отменят с обратна сила този акт.  

1.3. Възстановителното действие на решение на Конституционния 

съд, с което се обявява за противоконституционен закон или 

разпоредба от него, е приложимо във всички случаи на отмяна 

на изменящия или допълващ закон.  

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

2.1. Решението на Конституционния съд има действие само 

занапред, като индивидуалните административни актове, 

издадени въз основа на обявен в последствие за 

противоконституционен закон, са законосъобразни и не 

подлежат на отмяна, тъй като към издаването им законът е бил 

действащ и е предвиждал основание за издаването им. 

2.2. Решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се 

обявява за противоконституционен ненормативен правен акт – 

решение на Народното събрание или указ на президента, имат 

действие занапред.  
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2.3. Възстановителното действие на решение на Конституционния 

съд, с което се обявява за противоконституционен закон или 

разпоредба от него, е приложимо при определени условия. 

 

2.2. ВНАСЯ като точка в дневния ред за разглеждане на следващото 

заседание на Пленума на ВСС. 

  

3. ОТНОСНО: Доклад от и.д. началник на отдел „Обществени 

поръчки“, дирекция „Правна“ към АВСС относно сключване на рамков 

договор за сътрудничество с Технически университет – София.  

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от и.д.началник на отдел 

„Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ към АВСС, относно 

сключване на рамков договор за сътрудничество с Технически университет 

– София, с бележка по  отношение на т. 4, изречение последно, доколкото 

клаузите на рамковия договор са разписани ясно. 

3.2. ПРЕДЛАГА в рамковия договор за сътрудничество с 

Технически университет – София да се включи разпоредба със следното 

съдържание: „Сключването на допълнителни споразумения и/или 

поемането на финансови задължения е предмет на отделно споразумение, 

при спазването на Закона за обществените поръчки, Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки във Висшия съдебен 

съвет“.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


