
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 08.02. 2016г.– 12.02.2016г. 

 

 
 ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

 Три конкурсни процедури за избор на административен ръководител в 

Районна прокуратура - гр. Брезник, Районна прокуратура – гр. Етрополе и 

Районна прокуратура – гр. Мадан проведе Висшият съдебен съвет. 

 

-С 21 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” за втори мандат бе назначен Николай 

Иванов Иванов,  на длъжността административен ръководител на Районна прокуратура 

– гр. Брезник. Кандидатът бе единствен участник в конкурсната процедура. 

 

-С 17 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” бе назначен Христо Ценов Христов,  на 

длъжността административен ръководител на Районна прокуратура –  гр. Дупница. 

Кандидатът бе единствен участник в конкурсната процедура. 

 

-С 11 гласа „за”, 4 „против” и 6 „въздържали се” не бе назначен Веселин Василев 

Георгиев,  прокурор в Районна прокуратура гр. Мадан на длъжността административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Мадан. Кандидатът бе единствен участник в 

конкурсната процедура. 

 

- Висшият съдебен съвет прие предложения за мерки, които да залегнат в проекта за 

План за действие за изпълнението на препоръките от Доклада на комисията до 

Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за 

сътрудничество и проверка от 27.01.2016г. В тях са включени и предложения, 

направени от членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. 

 

- Висшият съдебен съвет даде съгласие за партньорство по проект „Инвентаризация и 

анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, 

информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие”, подаден от 

Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Добро управление”. 

-  
 ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Висшият съдебен съвет прие за сведение заповеди  на административни 

ръководители, с които е обърнато внимание на магистрати, както следва: 

 

-Заповед на Лазар Минчев – административен ръководител – председател на Окръжен 

съд – гр. Разград,  с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Рая 

Петкова Йончева  – съдия в Окръжен съд – гр. Разград; 

 

-Заповед на Мина Грънчарова– административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Ямбол,  с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато 

внимание на Георги Стоянов Георгиев - прокурор в Районна прокуратура – гр. Ямбол. 
 

 КОНКУРСИ 

 Висшият съдебен съвет определи  чрез жребий броя на свободните 

длъжности за „съдия“ във ВКС и „прокурор“ във ВКП и ВАП и обяви конкурси за 

повишаване в длъжност и преместване.  
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-Висшият съдебен съвет обяви  конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез 

събеседване за заемане на 4 свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд 

– гражданска колегия. 

 

-Висшият съдебен съвет обяви  конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез 

събеседване за заемане на 2 свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд 

– търговска колегия. 

 

- Висшият съдебен съвет обяви  конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез 

събеседване за заемане на 5 свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд 

– наказателна колегия. 

 

- Висшият съдебен съвет обяви  конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез 

събеседване за заемане на 5 свободни длъжности „прокурор” във Върховна касационна 

прокуратура. 

 

- Висшият съдебен съвет обяви  конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез 

събеседване за заемане на 1 свободна длъжности „прокурор” във Върховна 

административна прокуратура. 

 

- Висшият съдебен съвет определи чрез жребий резервни членове  на конкурсните 

комисии за първоначално назначаване в районните прокуратури, във връзка с 

постъпили заявления за отвод от членове на конкурсни комисии. 

 

- Висшият съдебен съвет одобри поименните списъци на хабилитираните 

преподаватели и магистрати от апелативните съдилища и прокуратури, и определи чрез 

жребий поименния състав на конкурсните комисии  по обявените с решение на ВСС по 

протокол №3/21.01.2016г. конкурси за първоначално назначаване в апелативните 

съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегии и апелативните прокуратури. 

 

 
СЪДИЛИЩА 

Висшият съдебен съвет освободи магистрати от заеманата длъжност 

„заместник на административния ръководител – заместник председател” на 

Районен съд – гр. Габрово  и Административен съд – гр. Перник  и назначи други; 

поощри един магистрат  с отличие „служебна благодарност и грамота”; проведе 

периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ на шестима съдии и 

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

ПРОКУРАТУРИ 

Висшият съдебен съвет назначи заместник на административния 

ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – гр. 

Тетевен; проведе периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ на 

четирима прокурори и един следовател и повиши на място в по-горен ранг, на 

основание чл. 234 от ЗСВ четирима прокурори и един следовател. 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Висшият съдебен съвет извърши  корекции на бюджета на органи на съдебната власт за 

2016г.  

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

-Висшият съдебен съвет, по предложения на административни ръководители 

трансформира една длъжност за съдебен служител в Административен съд – София-
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област, увеличи щатната численост на Административен съд – Добрич с една щ.бр. и 

увеличи щатната численост на Окръжен съд – гр. Видин с една бройка. 
 

ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

- Висшият съдебен съвет съгласува Законопроекта за изменение и допълнение на 

закона за електронното управление и прие Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за администрацията в съдилищата. 

 
 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Предприетите от ВСС действия за въвеждане на Европейския идентификатор за 

съдебна практика (ECLI) бяха представени  от Светла Петкова, член на ВСС на работен 

форум организиран от Съюза на юристите в България, с подкрепата на ВСС. 
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