
 

ПРОТОКОЛ № 30 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 02.12.2019 г. 

 

 

Днес, 02 декември 2019 г., понеделник, от 11.00 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 - отсъства 

      ВЕРОНИКА ИМОВА 

      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: 

 

- Предложение от председателя на Софийски районен съд относно 

приложението на чл. 5, ал. 2 от Правилата за определяне и изплащане на 

средства за допълнителни трудови възнаграждения. 
- Писмо от главния секретар на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството относно проект на Решение на 

Министерския съвет за възлагане на представляващия Висшия съдебен 

съвет да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и за 

предоставянето му безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на 

органите на съдебната власт. 
- Писмо от заместник-министър на правосъдието относно 

предоставяне на обобщено становище от ВСС във връзка с получени от 

Комисията PETI на Европейския парламент петиции на български 

граждани във връзка със заповедното производство. 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. 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: 

 

1.1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта 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 и 

прави предложение за допълнение в чл. 3 на Наредбата, като се предвиди 

възможност заявлението за издаване на заповед за изпълнение по реда на 

чл. 410 от ГПК да бъде подавано и по електронен път. 
1.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме 

следното решение: 

ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта 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 и да 

направи предложение за допълнение в чл. 3 на Наредбата, като се 

предвиди възможност заявлението за издаване на заповед за изпълнение по 

реда на чл. 410 от ГПК да бъде подавано и по електронен път. 

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

Пленума на ВСС на 12.12.2019 г. 

 

2. ОТНОСНО: Проект на искане за автентично тълкуване от 

Народното събрание на чл. 233, ал. 6 от ЗСВ (решение по т. 15.1. от 

протокол № 37/12.11.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет). 

   

                  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 
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2.1. ПРИЕМА проект на искане за автентично тълкуване от 

Народното събрание на изречение второ на чл. 233, ал. 6 от Закона за 

съдебната власт във връзка с изречение първо на същия текст по следния 

въпрос: При определяне на възнагражденията посочени в изречение 

второ на чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт, взема ли се 

предвид степента на натовареност и какво е съдържанието на 

понятието „резултати от дейността“ на съдиите? 

2.2. Искането по т. 1 да се изпрати на Народното събрание. 

  

3. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно 

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

на Висшия съдебен съвет. 

   

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ИЗПРАЩА писмото от министъра на правосъдието, ведно с 

решението по т. 26 от протокол № 32 от 08.10.2019 г. на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет и пълния стенографски протокол от 

проведеното заседание, на административните ръководители на окръжните 

съдилища, Специализирания наказателен съд и Съюза на съдебните 

заседатели, с оглед определяне на представители за участие в работна 

група и изготвяне на становище по съотношението между формулираните 

цели и очакваните (постигнати) резултати при прилагането на глава 

четвърта, раздел II, чл. 66 – чл. 75а от Закона за съдебната власт, както и 

конкретни предложения за изменения в посочените разпоредби, 

придружени от мотиви.  

 3.2. Становищата и предложенията по т. 1 следва да бъдат 

предоставени в срок до 15 януари 2020 г. 

 3.3. ИЗПРАЩА на и.д.главен секретар на Висшия съдебен съвет 

искане за определяне на експерт от Дирекция „Правна“ в 

Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в работна група за 

извършване на последваща оценка на въздействието на Глава четвърта, 

раздел II, чл. 66 – чл. 75а от Закона за съдебната власт.  

 3.4. След получаване на информацията по т. 1 и т. 3, същата да се 

внесе за разглеждане на заседание на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет, с оглед сформирането на работна група за извършване на 

последваща оценка на въздействието на Глава четвърта, раздел II, чл. 66 – 

чл. 75а от Закона за съдебната власт.  

 

4. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд – Радомир 

относно събиране на вземания на съдебната власт от държавни съдебни 

изпълнители. 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. Поставеният въпрос е уреден в Гражданския процесуален кодекс 

и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като неговото решаване е 

изцяло в правомощията на административния ръководител. 

 

5. ОТНОСНО: Писмо от зам. председател на Върховния касационен 

съд и ръководител на Търговска колегия относно тълкуването на чл. 43,  

ал. 7,  вр. ал. 1 и на § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 

09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни 

ръководители в органите на съдебната власт. 

    

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

5.1. НЕ Е НАЛИЦЕ необходимост от задължително (автентично) 

тълкуване на разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и  § 2 от Допълнителните 

разпоредби от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и 

за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.  

В мотивите на Решение № 636/16.01.2018 г. по адм.д. № 11414/2017 

г. ВАС – Четвърто отделение, постановено във връзка с оспорване на 

разпоредбата на чл. 43, ал. 6 от Наредба 1 от 09.02.2017 г., ред. ДВ, бр. 17 

от 2017 г., в сила от 21.02.2017 г., са изложени подробни аргументи за 

изясняване на понятието „новоразкрита длъжност“.  

По отношение на понятието „освободена длъжност“ съдържащо се § 

2 от Допълнителните разпоредби от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. също не 

е налице неяснота.  Разпоредбата регламентира предпоставките, при които 

една незаета длъжност попада в приложното поле на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 

Езиковото тълкуване на понятието „освободена“ налага извода за 

необходимост  от освобождаване  /в случая на магистратска длъжност/, 

което пък от своя страна предполага предходно заемане на тази длъжност.  

При прилагането на чл. 43, ал. 7 и § 2 от Допълнителните разпоредби 

от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. следва да бъде съобразено и 

обстоятелството, че обявяваните от Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет конкурси за повишаване в длъжност за заемане на свободни 

длъжности „съдия“ са профилирани по конкурсна материя съответна на 

разглежданите граждански, търговски и наказателни дела в 

отделенията/колегиите. 

5.2 ИЗПРАЩА писмото от зам. председател на Върховния 

касационен съд и ръководител на Търговска колегия на Комисията по 

атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен 
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съвет, за извършване на преценка по отношение на това дали са налице 

предпоставките за обявяване на конкурс за длъжностите, предмет на 

питането или за тях е приложима разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона 

за съдебната власт. 

 

6. ОТНОСНО: Искане за становище от заместник министъра на 

правосъдието Евгени Стоянов във връзка с разработен по проект 

„Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи“ „Единен регистър 

на вещите лица“. (ВСС-1650/18.11.2019 г.). 

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

6.1. ОТЛАГА произнасянето по искането за становище от заместник 

министъра на правосъдието Евгени Стоянов във връзка с разработен по 

проект „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи“ „Единен 

регистър на вещите лица“. 

6.2. ИЗПРАЩА искането за становище от заместник министъра на 

правосъдието Евгени Стоянов на г-жа Даниела Марчева – член на ВСС и 

координатор за съдебната власт в екипа за управление по проект 

„Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, с молба за 

изразяване на становище.  

 

7. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Боряна Димитрова – член на 

Висшия съдебен съвет относно удължаване на мандата на настоящите 

съдебни заседатели. 

  

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

7.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да 

вземе следното решение:  

1. ИЗРАЗЯВА становище, че е необходима спешна законодателна 

промяна, която да предвиди възможността за удължаване на мандата на 

настоящите съдебни заседатели до избора и встъпването на новите 

съдебни заседатели в съдилищата. 

2. ПРЕДЛАГА следните изменения и допълнения в Закона за 

съдебната власт /или друг закон по преценка на законодателя/: Създава се 

нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби със следното 

съдържание: „В случай, че за съответния съд няма постъпили предложения 

за избиране на поне 50 процента от определения по реда на чл. 67а от 

Закона за съдебната власт брой на съдебни заседатели, мандатът на вече 
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избраните се удължава до избора и встъпването на новите съдебни 

заседатели.“ 

3. ИЗПРАЩА решението по т. 1 и т. 2 на министъра на 

правосъдието, с оглед правото му на законодателна инициатива. 
 

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

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 03.12.2019 г. 

 

8. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски районен 

съд относно приложението на чл. 5, ал. 2 от Правилата за определяне и 

изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения. 

    

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

8.1. ИЗПРАЩА предложението от председателя на Софийски 

районен съд относно приложението на чл. 5, ал. 2 от Правилата за 

определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови 

възнаграждения, на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на 

Висшия съдебен съвет, по компетентност. 

 

9. ОТНОСНО: Писмо от главния секретар на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството относно проект на Решение на 

Министерския съвет за възлагане на представляващия Висшия съдебен 

съвет да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и за 

предоставянето му безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на 

органите на съдебната власт. 

    

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

9.1. ИЗПРАЩА проекта на Решение на Министерския съвет за 

възлагане на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за 

покупка на имот в полза на държавата и за предоставянето му 

безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на органите на съдебната 

власт на Комисия „Управление на собствеността“, по компетентност и с 

оглед внасяне на материалите за разглеждане от Пленума на Висшия 

съдебен съвет. 

 

10. ОТНОСНО: Писмо от заместник-министър на правосъдието 

относно предоставяне на обобщено становище от ВСС във връзка с 

получени от Комисията PETI на Европейския парламент петиции на 

български граждани във връзка със заповедното производство. 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

10.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от заместник-министър на 

правосъдието относно предоставяне на обобщено становище от ВСС във 

връзка с получени от Комисията PETI на Европейския парламент петиции 

на български граждани във връзка със заповедното производство. 

10.2. ИЗПРАЩА писмото от заместник-министър на правосъдието 

относно предоставяне на обобщено становище от ВСС във връзка с 

получени от Комисията PETI на Европейския парламент петиции на 

български граждани във връзка със заповедното производство на 

окръжните съдилища, за сведение и с оглед изготвяне на необходимата 

информация в посочения срок.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА: (п) 

  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 


