
 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4/12.10.2020 г. 

на Общото събрание на Съвета за партньорство към ВСС 

 

 

 

 

На заседание на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, 

проведено на 12.10.2020 г., се обсъдиха следните теми от дневния ред – т. 1: 

електронното правосъдие в органите на съдебната власт – предложения за 

ефективна работа със системата; т. 2: конкурсите за повишаване и 

преместване на магистрати – предложения за промени в Наредба № 1 от 9 

февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни 

ръководители в органите на съдебната власт; т. 3: основни насоки при 

сключването на новия договор за застраховки на магистрати и служители и т. 

4: обсъждане на актуални въпроси, поставени от членове на Съвета. 

 

На основание чл. 15, ал. ал. 1 и 2 от Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за 

организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС, след 

направени предложения, проведена дискусия и явно гласуване, съгласно 

хронологията на дневния ред се прие следното: 

 

По т. 1 единодушно се прие да бъдат изпратени всички материали с 

предложения по темата до работната група, сформирана с решение на 

Пленума на ВСС по пр. № 23/16.09.2020 г., т. 1.4., относно изготвяне на 

предложения на всички необходими промени в ЕИСС, до 12.10.2020 г., с 

оглед краткия срок за обобщаване и изготвяне на доклад от работната група. 

 

По т. 2, с 10 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 глас "Въздържал се", се 

прие следното: 

Промяната в разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Наредбата относно 

предвиждане на възможности и за електронно дистанционно подаване на 

заявление за участие във вътрешните конкурси, както и за подаване по 

пощата, чрез добавяне на модул в интернет страницата на ВСС, като на всеки 
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магистрат се предостави парола за достъп и/или ползване на електронен 

подпис и за проучване опита на сходни страни относно кариерното развитие 

на магистратите, като проучването се възложи на дирекция „Международна 

дейност и протокол“. 

 

По т. 3 единодушно се прие материалите по точката и извлечение от 

протокола с разискванията по темата да бъдат предоставени на Комисия 

„Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС. 

 

По т. 4 от дневния ред се проведе избор на съпредседател от състава на 

Съвета за партньорство към ВСС, поради възникнали обстоятелства по чл. 8, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на 

Съвета за партньорство към ВСС. Съгласно чл. 10 и чл. 15, ал. 1 от Наредба 

№ 8, след направено предложение, проведена дискусия и явно гласуване с     

9 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, Съветът за 

партньорство към ВСС определи за съпредседател: 

 

Даниела Ангелова – зам.-председател на Асоциацията на 

прокурорите в България. 

 

Съгласно чл. 18 от Наредба № 8, решението по т. 2 и т. 4 да бъде 

предоставено на вниманието на членовете на Пленума на Висшия съдебен 

съвет.  

 

 

 

Председателстващ заседанието: /п/ 

 

    Пламен Найденов 

             изборен член на ВСС 


