
 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 25.11.2019 г. 

 

 

Днес, 25 ноември 2019 г., понеделник, от 13.30 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 

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: 

 

- Упълномощаване на процесуален представител от името на Висшия 

съдебен съвет и на колегиите на Висшия съдебен съвет. 
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Решение по т. 7 от протокол № 21/18.09.2019 г. на 

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с предложение за 

решаване на проблеми при практическото изпълнение на задълженията на 

съдилищата по чл. 64 от Закона за съдебната власт. 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме 

следното решение: 

1. ОТМЕНЯ решение на Висшия съдебен съвет по Протокол             

№ 42/29.10.2009 г., т. 25.  

2. Публикуването на съдебните актове в интернет страниците на 

съдилищата и в Централния интерфейс за публикуване на 

съдебните актове (ЦУБИПСА), с изключение на обжалваемите 

актове по наказателни дела, с които деецът е осъден да изтърпи 

наказание, да става при спазване на разпоредбата на чл. 64 от 

Закона за съдебната власт.  

3. ОТПРАВЯ МОЛБА до Народното събрание на Република 

България за предоставяне на информация относно евентуално 

произнасяне по отправеното с решение по т. 7 от Протокол            

№ 3/01.02.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет искане за 

автентично тълкуване от законодателя на разпоредбите на чл. 416, 

ал. 2 и ал. 7 от НПК и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ. 

4. Указания относно публикуване в интернет страниците на 

съдилищата и в ЦУБИПСА на обжалваеми актове на съдилищата 

по наказателни дела, с които деецът е осъден да изтърпи наказание, 

ще бъдат дадени след произнасяне на Народното събрание на 

Република България по искането за автентично тълкуване от 

законодателя на разпоредбите на чл. 416, ал. 2 и ал. 7 от НПК и чл. 

64, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ. 

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

Пленума на ВСС на 05.12.2019 г. 

 

2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд 

относно връщане на внесена по дело парична гаранция след изтичане на 

срока по чл. 82 от ГПК. 

   

                  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. Висшият съдебен съвет не разполага с правомощие да дава 

обвързващо тълкуване на закона. Поставеният въпрос е уреден в 

Гражданския процесуален кодекс, като неговото решаване е изцяло в 

правомощията на административния ръководител. Съгласно чл. 16, ал. 1 от 

Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет представлява съдебната 

власт, осигурява и отстоява независимостта ѝ, определя състава и 

организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените 
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органи и обезпечава финансово и технически тяхната дейност, без да се 

намесва в нейното осъществяване. 

  

3. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно 

проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за 

утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за 

издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със 

заповедното производство, издадена от министъра на правосъдието (обн., 

ДВ, бр. 22 от 2008 г., изм., бр. 52 от  2009 г., и доп., бр. 64 от 2018 г., 

Решение № 3988 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 85 от 

2019 г.). 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо редовно 

заседание на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия 

съдебен съвет.  

 

4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски районен 

съд относно иницииране на изменения на чл. 116, ал. 2 и чл. 131, ал. 2 от 

Наказателния кодекс, с цел завишаване на наказанията, предвидени за 

извършени престъпления убийство и причиняване на телесна повреда на 

призовкар. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ИЗПРАЩА предложението от председателя на Софийски 

районен съд за изменения на чл. 116, ал. 2 и чл. 131, ал. 2 от Наказателния 

кодекс на министъра на правосъдието, по компетентност. 

 

5. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно 

проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за 

развитието на пенитенциарната система в Република България за периода 

до 2025 г. 

    

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

5.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Стратегия за развитието на 

пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г. 
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5.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме 

следното решение: 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Стратегия за развитието на 

пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г. 

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

Пленума на ВСС на 05.12.2019 г. 

 

6. ОТНОСНО: Писмо от заместник-председателя на Върховния 

касационен съд и председател на Наказателна колегия относно становище 

на аналитичното звено към наказателната колегия на Върховния 

касационен съд относно констатирана разнородна практика на съдилищата 

при даването на разрешения за достъп до данните по чл. 159а, ал. 1 НПК и 

по чл. 251б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, както и относно 

реда на изпращане на дадените разрешения до предприятията, 

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

6.1. ИЗПРАЩА становището на аналитичното звено към 

наказателната колегия на Върховния касационен съд до парламентарната 

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до 

данните по Закона за електронните съобщения. 

6.2. ИЗПРАЩА становището на аналитичното звено към 

наказателната колегия на Върховния касационен съд до директора на 

Националния институт по правосъдие, с оглед дадените препоръки за 

организиране на подходящо специализирано обучение.  

 

7. ОТНОСНО: Предложение от съдия в Районен съд – Нови пазар 

относно изменение в методиката по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 

административните, военните, апелативните и специализираните 

съдилища, както и деловодния продукт разпределението на делата на 

случаен принцип. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

 7.1. ДА СЕ УВЕДОМИ г-жа Галина Иванова – съдия в Районен съд 

– Нови пазар, че основанията за промяна на местната подсъдност, 

компетентните органи, които се произнасят и предписаните процедури, са 

изчерпателно регламентирани в процесуалните закони. Направените от нея 
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предложения предпоставят законодателни промени. Разпоредбата на чл. 9 

от ЗСВ се отнася за разпределението на делата вътре в съответния орган на 

съдебната власт, а не за избора на съд при произнасяне по отношение на 

местната подсъдност.  

7.2. ИЗПРАЩА предложението от съдия в Районен съд – Нови пазар 

относно изменение в методиката по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 

административните, военните, апелативните и специализираните 

съдилища, както и деловодния продукт разпределението на делата на 

случаен принцип, на Комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, по 

компетентност. 

 

8. ОТНОСНО: Правила за сканиране на делата на юридическите 

лица с нестопанска цел, утвърдени от изпълнителния директор на Агенция 

по вписванията. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

8.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Правила за сканиране на делата на 

юридическите лица с нестопанска цел, утвърдени от изпълнителния 

директор на Агенция по вписванията. 

 

9. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуален представител от 

името на Висшия съдебен съвет и на колегиите на Висшия съдебен съвет. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

9.1. 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 Мая Иванова Атанасова – 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. 

9.2. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 

на основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на Висшия 

съдебен съвет и на неговата администрация, да възложи на 

председателстващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да 

упълномощи Мая Иванова Атанасова – служител с юридическо 
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образование, с право да представлява Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет в производства пред органи на съдебната власт, 

административни органи и органи по принудителното изпълнение. 

9.3. ПРЕДЛАГА 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 Мая 

Иванова Атанасова – 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. 

9.4. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Представляващия Висшия 

съдебен съвет, по компетентност. 

9.5. ВНАСЯ решението по т. 2 в дневния ред за следващото редовно 

заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

9.6. ИЗПРАЩА решението по т. 3 на председателстващия 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по компетентност. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


