
 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседанието на Комисия по правни въпроси към 

 Пленума на Висшия съдебен съвет,  

проведено на 04.11.2019 г. 

 

 

Днес, 04 ноември 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на 

Висшия съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни 

въпроси към Пленума на ВСС в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА - отсъства 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 

 

ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФАН ГРОЗДЕВ 

      ВЕРОНИКА ИМОВА - отсъства 

      ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ 

      АТАНАСКА ДИШЕВА 

      ДАНИЕЛА МАШЕВА  

      ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 

 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията 

Николай Найденов – и.д.главен секретар на ВСС, 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: 

 

- Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 42.1 

от протокол № 34/22.10.2019 г. във връзка със становище от Олга Керелска 

– член на Висшия съдебен съвет. 
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. ОТНОСНО: Доклад от и.д.главен секретар на Висшия съдебен 

съвет относно искане от министъра на правосъдието до Висшия съдебен 

съвет за актуална информация относно въвеждането и експлоатацията на 

системата за случайно разпределение на делата във връзка с предприетите 

действия за извършване на независим външен одит на същата. 
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КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от и.д.главен секретар на 

Висшия съдебен съвет относно искане от министъра на правосъдието до 

Висшия съдебен съвет за актуална информация относно въвеждането и 

експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата във 

връзка с предприетите действия за извършване на независим външен одит 

на същата.  

 

2. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет по т. 42.1 от протокол № 34/22.10.2019 г. във връзка със становище 

от Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет. 

   

                  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна“ в Администрацията на Висшия 

съдебен съвет да изготви становище в два варианта във връзка със 

становище от Олга Керелска – член на ВСС, след запознаване с пълния 

стенографски протокол от проведеното на 22.10.2019 г. заседание на 

Съдийската колегия на ВСС, което да бъде разгледано на заседание на 

Комисията на 06.11.2019 г. 

  

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА:  (п) 

  

ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 


