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Висшият съдебен съвет организира през месец юли 2020 г. публични 

обсъждания на моделите за реформа на съдебната карта на районните 

съдилища и районните прокуратури по апелативни райони 

 3 юли 2020 година 

 Висшият съдебен съвет организира десет публични обсъждания на 

разработените модели за реформа на съдебната карта на ниво районни 

съдилища и прокуратури за петте апелативни райони, изготвени в 

изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на 

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект 

„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 

съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС", финансиран по 

Оперативна програма „Добро управление". 

 В публичните обсъждания ще участват членовете на Висшия съдебен 

съвет Гергана Мутафова – ръководител на проекта, Боряна Димитрова и 

Красимир Шекерджиев – членове на екипа за управление и координатори на 

дейност „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи анализи“ по 

проекта, както и магистратите от eкспертния екип на ВСС по дейността - 

Калин Баталски - председател на Окръжен съд Перник, Галатея Ханджиева – 

председател на Окръжен съд – Добрич, Миглена Тянкова - председател на 

Окръжен съд Хасково, Теодорина Димитрова - председател на Окръжен съд - 

Велико Търново, Пламен Петков – председател на Окръжен съд – София, 

Ерна Якова-Павлова - председател на Районен съд – Варна, Александър 

Ангелов – председател на Софийски районен съд, Иван Калибацев – 

председател на Районен съд – Пловдив, Евгени Узунов - председател на 

Районен съд – Несебър, Николинка Бузова – председател на Районен съд – 

Сандански, Ваня Ненкова – административен ръководител на Окръжна 

прокуратура – Видин, Чавдар Грошев - административен ръководител на 

Районна прокуратура – Пловдив, Любомир Петров – и. д. административен 

ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, Николай Георгиев – 

прокурор, завеждащ отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна 

прокуратура, и Христо Христов – административен ръководител на Окръжна 

прокуратура – Велико Търново. 
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 За участие в мероприятията са поканени представители на районните, 

окръжните и апелативните съдилища, местните власти, областните 

управители, Висшият адвокатски съвет и адвокатските съвети, Нотариалната 

камара на Република България и нотариалните колегии, националният и 

регионалните омбудсмани, Камарата на частните съдебни изпълнители, 

неправителствени организации, центровете по медиация към съдилищата и 

други заинтересовани лица.  

 Представяне на разработените модели за реформа на съдебната карта 

на районно ниво ще бъде направено от „Глобал адвайзърс”, изпълнител на 

Дейност 1.6 „Разработване на предложения за оптимизация на съдебната 

карта“ по проекта. Целените с проекта резултати са насочени към 

повишаване на качеството на правосъдието при запазване и подобряване на 

достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти.  

 Създаване на модел за оптимизиране на съдебната карта на районните 

съдилища и прокуратури и изготвяне на пътна карта за реформа на 

териториалната структура на останалите съдилища са сред ключовите мерки, 

залегнали в Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада н 

Европейската комисия от януари 2016 г. в рамките на Механизма за 

сътрудничество и оценка. Предложените модели са насочени към 

подобряване на качеството на работа и оптимизиране на човешките и 

финансови ресурси, справяне с натовареността на съдилищата, съдиите и 

съдебните служители в отделните районни съдилища.  

 За всеки апелативен район ще се проведат по две публични 

обсъждания.  

 Срещите, касаещи съдилищата, са планирани в периода 6-20 юли 2020 

г., а тези за прокуратурите в периода 8-16 юли 2020 г.  

 Публичните дискусии, свързани със съдилищата от Апелативен район 

София и Апелативен район – Велико Търново, ще се проведат онлайн в 

реално време на 6 и 13 юли 2020 г., а останалите присъствени срещи при 

спазване на всички противоепидемични мерки са насрочени съответно на 7 

юли в гр. Пловдив, на 17 юли в гр. Варна и на 20 юли в гр. Бургас. 

 Публичните дискусии, свързани с прокуратурите, ще се провеждат 

онлайн в реално време, както следва: на 8 юли за Апелативен район - София, 

на 10 юли за Апелативен район - Пловдив, на 14 юли за Апелативен район - 

Бургас, на 15 юли за Апелативен район - Варна и на 16 юли за Апелативен 

район - Велико Търново. 
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 Въз основа на проведените обсъждания и изготвените анализи в 

изпълнение на Дейност 1 ще бъде изготвено окончателно предложение за 

избор на конкретен модел за оптимизация на съдебната карта на районните 

съдилища и прокуратури. 

  


