
 

ПРОТОКОЛ № 04 

от заседание на Съвета за партньорство към ВСС,  

проведено на 28.09.2020 г. 

 

 

Днес, 28 септември 2020 г., понеделник, от 14:00 ч. в Зала № 512 в 

сградата на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, 

бе свикано заседание на Съвета за партньорство към ВСС, което да се 

проведе чрез използване на видео-конферентна връзка. 

Заседанието се откри в 14:05 ч. след отстраняване на 

технически проблем. На заседанието присъстваха: 

Г-н Евгени Иванов – съпредседател, представител на 

Асоциацията на прокурорите в България;  

Членове на Съвета за партньорство към ВСС:  

Г-н Пламен Найденов – член на ВСС; 

Г-жа Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна 

(он-лайн); 

Г-жа Анелия Янева – съдия в Софийски районен съд  (он-лайн). 

От администрацията на ВСС: 

Г-ца Тони Виткова – старши експерт в сектор „Връзки с 

обществеността“; 

Г-жа Валентина Тесовска – старши специалист в дирекция „Човешки 

ресурси, административно и техническо обслужване и класифицирана 

информация“. 

Отсъствие по уважителни причини са обявили: 

Г-жа Вероника Имова – съпредседател, член на ВСС – отпуск 

по болест; 

Г-жа Боряна Димитрова – член на ВС – участие в работна 

среща; 

Г-н Стефан Петров – представител на Камарата на 

следователите в България – провеждане на процесуално-следствени 

действия по дела. 



 
 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8 

от 08.11.2018 г.  за организацията и дейността на Съвета за 

партньорство към Висшия съдебен съвет, началото на заседанието 

бе отложено с 15 мин.  

При повторното начало на заседанието в 14:20 ч. се включиха 

и: 

Г-жа Ангелина Митова – прокурор във Върховна касационна 

прокуратура (он-лайн);  

Г-жа Елена Динева – следовател в Следствения отдел на 

Софийска градска прокуратура (он-лайн); 

Г-жа Илиана Димитрова – Васева – зам.-административен 

ръководител на Окръжен съд – Пазарджик (он-лайн). 

Поради липсата на кворум, заседание не се проведе. Същото бе 

насрочено на 12 октомври 2020 г. от 14:00 ч. 

 

 

 

    СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

             СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС: 

 

          /п/ 

 

                    ЕВГЕНИ ИВАНОВ 

 

 

 

Протоколирал:/п/ 

   Валентина Тесовска 

   технически сътрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


