
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 01.02. 2016г.– 05.02.2016г. 

 

 - Висшият съдебен съвет обсъди Доклада на комисията до Европейския 

парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и 

проверка от 27.01.2016 г. и одобри по принцип предложените от КПА, КДП, КПКИТСС 

и КМД мерки, които да залегнат в проекта за План за действие план за изпълнението на 

препоръките от доклада. В срок до 09.02.2016 г. постоянните комисии и членовете на 

ВСС могат да предоставят на Комисия „Международна дейност” предложения за 

допълване на мерките. След обобщаване на предложенията КМД ще внесе проект на 

план за действие, за разглеждане в заседанието на 11.02.2016 г. 

 
 ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

 Три конкурсни процедури за избор на административен ръководител в 

Районен съд – гр. Гоце Делчев, Районна прокуратура – гр. Троян, Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил проведе Висшият съдебен съвет. Конкурсът за избор 

на районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Димитровград бе отложен за 

17.03.2016г. 

 

-С 11 гласа „за”, 2 „против” и 8 „въздържали се” не бе назначен Стоян Георгиев 

Ханджиев, съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев на длъжността административен 

ръководител – председател на Районен съд – гр. Гоце Делчев. Кандидатът бе единствен 

участник в конкурсната процедура. 

 

-С 21 гласа „за”, нито един „против” и 1 „въздържал се” за втори мандат бе назначен 

Георги Любчев Аргиров,  на длъжността административен ръководител на Районна 

прокуратура – гр. Троян. Кандидатът бе единствен участник в конкурсната процедура. 

 

-С 19 гласа „за”, нито един „против” и 1 „въздържал се” бе назначен Ивайло Володиев 

Илиев,  на длъжността административен ръководител на Районна прокуратура –  гр. 

Дупница. Кандидатът бе единствен участник в конкурсната процедура. 

 
 ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Висшият съдебен съвет разгледа две заповеди на административни 

ръководители, с които са наложени дисциплинарни наказания на магистрати и 

възобнови производството по дисциплинарно дело № 34/2015 по описа на ВСС. 

 

-Висшият съдебен съвет отмени наложеното наказание на Ивайло Генов Йорданов  – 

съдия в Районен съд гр. Ихтиман. 

 

-Висшият съдебен съвет върна преписката на Комисията по дисциплинарните 

производства за събиране на доказателства във връзка с фактите и обстоятелствата 

изложени в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Христова 

Тодорова  – прокурор в Районна прокуратура – гр. Чирпан. 

 

 - Висшият съдебен съвет възобнови производството по дисциплинарно дело 

№34/2015 на ВСС,  спряно с решение по протокол №58/28.11.2015г., т.4. 
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 Висшият съдебен съвет повиши класираните кандидати в обявените 

конкурси за заемане на свободни длъжности в окръжните съдилища и 

апелативните прокуратури; оптимизира  щатната численост за длъжността 

„прокурор” във ВКП и ВАП и обяви  свободните длъжности във ВКС и ВАП, ВКП 

и ВАП.  

  

-Висшият съдебен съвет повиши  в длъжност класираните кандидати за заемане на 

длъжността „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, съгласно обявения с 

решение на ВСС по протокол №20/22.04.2015г.  

 

-Висшият съдебен съвет повиши  в длъжност  класираните кандидати за заемане на 

длъжността „прокурор” в апелативните прокуратури, съгласно обявения конкурс с 

решение на ВСС по протокол №31/04.06.2015г.  
 

СЪДИЛИЩА 

Висшият съдебен съвет откри процедура за преназначаване на магистрати  

по реда на чл. 194 от ЗСВ от Административен съд – гр. Враца в Административен 

съд София – град; проведе периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от 

ЗСВ на двама съдии и повиши на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от 

ЗСВ двама съдии. 
 

ПРОКУРАТУРИ 

Висшият съдебен съвет проведе периодично атестиране, на основание чл. 

196, т.2 от ЗСВ на двама прокурори и един следовател и повиши на място в по-

горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ трима прокурори, като остави без 

уважение предложението на административния ръководител на Районна 

прокуратура – гр. Ботевград за повишаване на място в по-горен ранг на прокурор 

Цветан Христов Петков. 
 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

-Висшият съдебен съвет прие Доклада за резултатите от проведената работна среща с 

председатели на съдилища за обсъждане, разработка и приемане на критерии за 

оптимизиране на щатната численост на съдебните служители, както и минимални 

мерки  за оптимизиране на щатната численост на съдебните служители в органите на 

съдебната власт.  

 

-Висшият съдебен съвет, по предложения на административни ръководители 

оптимизира щатната численост за съдебни служители в органи на съдебната власт 

посредством намаляване щатната численост в ниско натоварени съдилища със 

съотношение бр. служители/брой магистрати над средното за страната и съответно 

увеличи с една щатна бройка съдебната администрация в Районен съд – Велико 

Търново, където съотношението бр.служители/бр.магистрати е под средното за 

страната. 
 

- Висшият съдебен съвет реши заседанията му да се излъчват on line в 

реално време на интернет страницата на ВСС, в изпълнение на 

Комуникационната политика на ВСС и Плана за действие за изпълнение на 

Комуникационната политика. 
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