
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 

И З В Л Е Ч Е Н И Е 

от  ПРОТОКОЛ  № 03 

от заседанието на Комисията по правни въпроси към 

Пленума на  Висшия съдебен съвет, 

проведено на 8 февруари 2021 г. 

 

 

3. ОТНОСНО: Проект на Правилник за администрацията на 

Върховния касационен съд 

МОТИВИ:   В изпълнение на решение по т. 3 от протокол                        

№ 23/26.10.2020 г. на Комисия по правни въпроси (КПВ) към Пленума на 

Висшия съдебен съвет (ВСС) и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове (ЗНА), проектът на Правилник за администрацията 

на Върховния касационен съд е публикуван на интернет страницата на 

ВСС. Проектът е придружен от мотивите към него, частична оценка на 

въздействието и финансова обосновка. Срокът за предоставяне на 

становища е изтекъл на 30.11.2020 г. 

В срока за обществени консултации е получено едно предложение от 

Милен Василев – съдия от Апелативен съд – София. Същото е отразено в 

справка за постъпилите предложения, съдържаща и обосновка за 

приемането му. Справката на основание чл. 15 от Вътрешните правила за 

изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет и оценка на 

въздействието им следва да се публикува на интернет страницата на ВСС в 

раздел „Обществени консултации“. 

С решение по протокол № 1/11.01.2021 г. КПВ изпрати полученото 

предложение на председателя на Върховния касационен съд за становище. 

Такова е постъпило в администрацията на ВСС на 26.01.2021 г. и е 

положително по отношение на направеното от съдия Милен Василев 

предложение, целящо да се уреди възможност страните и техните 

представители да могат сами да копират и фотографират книжата по 

делата при извършване на справки. Положителното становище е 

мотивирано с разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от Правилника за 

администрацията на съдилищата (ДВ, бр. 91 от 2020 г.), както и с 

разписаното в т. 11.3. от Вътрешните правила за работа и стандарти за 

обслужване на гражданите и организациите, утвърдени със заповед на 

председателя на Върховния касационен съд.  

Съгласно разпоредбата на чл. 342, ал.1 от ЗСВ, по предложение на 

всяка от колегиите Пленумът на ВСС приема правилници за 

администрацията на съответните органи на съдебната власт. 

 Въз основа на горното,  



 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ ПЛЕНУМА НА 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

РЕШИ: 

 

3.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Правилник 

за администрацията на Върховния касационен съд, като проектът се 

допълни със следните изменения и допълнения: 

- Сегашният текст на чл. 47 става ал.1; 

- Към чл. 47 се създава ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Страните и техните представители могат сами да копират и 

фотографират книжата по делата при извършване на справка. На адвокат, 

който не е пълномощник на страна по делото, копия от приложени към 

делата книжа се предоставят въз основа на писмена молба и след 

разпореждане на съдията.“ 

3.2. ВЪЗЛАГА на отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, 

дирекция „Правна“, АВСС, на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за 

нормативните актове, да публикува на интернет страницата на Висшия 

съдебен съвет, раздел „Обществени консултации“, справка за постъпилите 

предложения и обосновка за неприетите предложения по проект на 

Правилник за администрацията на Върховния касационен съд. 

 3.3. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да 

вземе следното решение: 
 

1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание 

чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, да приеме Правилник за 

администрацията на Върховния касационен съд. 

2. На основание чл. 342, ал. 3 от Закона за съдебната власт 

Правилникът за администрацията на Върховния касационен съд да се 

обнародва в Държавен вестник. 
  

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

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 16.02.2021 г. 

 

 
Вярно с оригинала,               ПРЕДСЕДАТЕЛ       (п) 

технически сътрудник    НА КОМИСИЯТА:    

Ст. Барова ……………                                  Цв. Пашкунова  


