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  Новоизбраният Висш съдебен съвет конституира Комисията по правни 

въпроси с решение  по Протокол № 42 от 11.10.2012 год., в съответствие с 

разпоредбата на чл. 37, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл. 17 от 

Правилника за  организация  на  дейността  на  Висшия съдебен съвет  и  

неговата администрация.  

Комисията по  правни въпроси е постоянно действащ орган и осъществява 

дейността си от петима членове, в състав: Юлиана Колева - председател и 

членове: Светла Петкова, Юлия Ковачева, Каролина Неделчева и Незабравка 

Стоева, които се подпомагат от двама правни експерти и един технически 

сътрудник от администрацията на ВСС. 

Комисията подпомага  дейността на Висшия съдебен съвет в съответствие 

с предоставените й правомощия по чл. 26 от  Правилника за  организация  на  

дейността  на  Висшия съдебен съвет  и  неговата администрация, като 

изработва становища по законопроекти на Народното събрание и нормативни 

актове на Министерския съвет и отделните министерства и централни 

ведомства, които се отнасят или са във връзка със съдебната власт; подготвя 

становища по съдебни производства със значим обществен интерес, по  които  

страна е ВСС;  обобщава постъпили становища на съдии, прокурори, 

следователи и съдебни служители при обсъждане на проекти на нормативни 

актове и други. 

За периода 01.01.2012 г. – 30.09.2012 г. Комисията по правни въпроси, в 

предишния си състав, е изразила мотивирани становища по законопроекти, 

които се отнасят до съдебната власт, на основание чл. 31 от Закона за съдебната 

власт. Становищата са изпратени до Народното събрание и са по § 8 от ЗР на 

Закона за резерва на въоръжените сили на Република България; по ЗИД на 

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди; ЗИД на Закона за 

търговския регистър; по проекта на НК и ЗИД на Закона за правната помощ. За 

отчетния период Законът за съдебната власт е изменян и допълван два пъти. 

Като закон, уреждащ устройството и принципите на дейността на органите на 

съдебната власт, Комисията е проследила този процес, и след задълбочено 

обсъждане е приела становища по предложените изменения, които са 

възприети от ВСС и са  предоставени на Народното събрание.  

Освен становища по законопроекти, Комисията изразява становища и по 

подзаконови нормативни актове и други актове на изпълнителната власт. 

Изготвила е становища по проект на договор за единен патентен съд; по 



предложението на Българската стопанска камара за изменение на 

пропорционалните такси, събирани в производството по граждански дела по 

Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК; по проекта на 

задължителни указания относно правилното определяне на характера на 

информацията, придобита в резултат на използване на специални 

разузнавателни средства, както и по проекта на Постановление за изменение и 

допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от 

съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на 

правосъдието. 

Друга съществена част от дейността на Комисията е разглеждането и 

изразяване на становища по постъпили отчети, информации и др. В резултат на 

тази дейност Комисията е приела и изразила становища по доклада за 

прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите 

органи през 2011 г., обобщения годишен доклад за дейността на Висшия 

съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2011 г. и доклада за 

прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2011 г. 

За периода 03.10.2012 г. – 31.12.2012 г. Комисията по правни въпроси, в 

избрания от 11.10.2012 състав е провела 11 заседания, на които е изготвила и 

предложила на Висшия съдебен съвет проект за становища по: ЗИД на ЗСВ; 

ЗИД на ГПК; ЗИД на АПК и ЗИД на НПК, както и становище по проект на 

Декларация на РБ за приемане на компетентността на Съда на Европейския 

съюз в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателно-

правни въпроси. 

Освен това беше обсъдено и предложено становище по Концепцията за 

електронно правосъдие, изготвена от Министерството на правосъдието и 

становища по подзаконови нормативни актове на същото министерство, а 

именно:  

- по проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията 

на вещите лица; 

- по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за 

съдимост. 

Комисията по правни въпроси е изготвила и следните проекти за вътрешни 

правила на Висшия съдебен съвет: 

- Процедурни правила за избор на директор на НСлС и заместник на 

главния прокурор на РБ по разследването; 

- Процедурни правила за избор на председатели на ВКС, ВАС и главен 

прокурор на РБ; 

- Правила за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ в органите на 

съдебната власт; 

- Правила за определяне условията, реда и критериите за поощряване на 

съдии, прокурори и следователи. 



През този период Комисията  е обсъдила и дала отговори и становища по 

общо единадесет въпроси, поставени от органите на съдебната власт и отделни 

магистрати. 

В рамките на своите правомощия, през отчетния период, комисията е 

инициирала съставянето на работни групи за: 

- уточняване по основание и размер предявено срещу ВСС вземане на 

„Информационно обслужване” АД; 

- за изм. и доп. на: Правилник за администрацията на ВКС, Правилник за 

администрацията на ВАС, Правилник за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на РБ и Правилник за администрацията на 

районните, окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища. 

По предложение на Комисията по правни въпроси е проведена работна 

среща с представители на НАП по спора за събиране вземанията на органите на 

съдебната власт. 

От началото на своето конституиране Комисията по правни въпроси 

осъществява взаимодействие с други органи, чрез осигуряване на 

представителство в работни групи и срещи, което несъмнено е в полза на 

съдебната власт.  


