
ПРОТОКОЛ № 32 
от заседанието на Комисия по правни и институционални въпроси към 

Пленума на Висшия съдебен съвет,  
проведено на 30.11.2018 г. 

 
Днес, 30 ноември 2018 г., петък, от 15.00 ч. в сградата на Висшия 

съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни и 

институционални въпроси към Пленума на ВСС в състав: 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 
 
ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФАН ГРОЗДЕВ  
      ВЕРОНИКА ИМОВА 
      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ - отсъства 
      АТАНАСКА ДИШЕВА - отсъства
      ДАНИЕЛА МАШЕВА 
      ЕВГЕНИ ДИКОВ - отсъства 
 

 

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

Аделина Кандова – главен експерт – международна дейност и 

техническият сътрудник на комисията – Стефка Барова. 

 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 
I. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ: 

 
1. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Международна дейност“ във 

връзка с покана за участие на представител на Висшия съдебен съвет в 

семинар на TAIEX на тема информационни кампании за гражданите от 

страна на съдебната власт (65670), който ще се проведе в гр. Киев, 

Украйна, в периода 17-20 декември 2018 г., разгледана на заседание на 

Комисия по правни и институционални въпроси на 26.11.2018 г., т.1.  

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
Р Е Ш И: 

 



1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на дирекция 

„Международна дейност“ в АВСС във връзка със създалата се ситуация на 

територията на Република Украйна и ИЗМЕНЯ РЕШЕНИЕТО си по т. 1 

от Протокол № 31 от 26.11.2018 г. както следва:  
1.1.1. С оглед развитието на ситуацията в Република Украйна, 

преписката не следва да се изпраща на Комисия „Бюджет и финанси“ и да 

се внася в заседание на Пленума на ВСС за определяне на представител на 

ВСС в семинар на TAIEX на тема информационни кампании за гражданите 

от страна на съдебната власт, планиран за периода 17-20 декември 2018 г. 

в гр. Киев, Украйна;  

 1.1.2. Поради проявения от страна на организаторите на семинара 

интерес към инициативата Образователна програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“, осъществявана съвместно с Министерство на 

образованието и науката, ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна 

дейност“ да изпрати по електронна поща информация, свързана с 

посочената по-горе инициатива. 

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЯТА: (п) 

  
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА 

 

 


