
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 

ПЕРИОДА 2-6 МАРТ 2015г. 

 

- Висшият съдебен съвет със 16 гласа „за“, 0 „против“ и 3 „въздържал се“ 

избра Анна Александрова за председател на Районен съд – гр. Добрич. 

Другият кандидат Павлина Паскалева, съдия в Районен съд – Добрич 

получи 2 гласа „за“, 8 „против“ и 9 „въздържал се“. 

 

-Висшият съдебен съвет със 16 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“ 

избра Надежда Желева за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура 

Габрово. Другият кандидат Милчо Генжов, досегашен административен 

ръководител на окръжната прокуратура – получи 2 гласа „за“, 10 „против“ 

и 7 „въздържал се“. 

 

-Висшият съдебен съвет прие Комуникационна стратегия на  съдебната 

власт 2014-2020г., изготвена от Консорциум Ефективна Комуникация 

ДЗЗД в изпълнение на проект „Укрепване на капацитетана ВСС за по-

добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в 

дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г. на ОПАК. 

 

Висшият съдебен съвет взе решение да възложи на комисията по Правни 

въпроси и комисия „Бюджет и финанси” в срок до 1 април 2015 г. да 

изготвят предложение до Висшия съдебен съвет за бюджета на съдебната 

власт и спазването на изискванията на ЗСВ, гарантиране независимостта 

на бюджета на съдебната власт, както и съответствието с Конституцията и 

ЗСВ на разпоредбата с чл.2, ал.6 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2015 г. 

 

-Във връзка с предложение от президента на Европейската мрежа на 

съдебните съвети (ЕМСС) за обсъждане на въпросник за изследване на 

личната независимост на съдиите, Висшият съдебен съвет  одобри 

попълване на въпросник за изследване на личната независимост на 

съдиите, изпратен по предложение на президента на Европейската мрежа 

на съдебните съвети. Същият е изпратен до председателите на съдилищата 

в България за предоставяне на възможност за попълването му.  

 

- Висшият съдебен съвет определи дати за провеждане на инициативата 

„Дни на отворените врати” в петте апелативни района и във ВСС, както 

следва:  

- 9 април 2015г. – в Съдебна палата - гр. Варна, пл.„Независимост” №2; 

- 15 април 2015г. – в Съдебна палата - гр. Бургас, ул. 

„Александровска”№101; 

- 16 април 2015г.- в Съдебна палата - гр. Пловдив, ул.„Шести септември” 



№167; 

- 16 април 2015г. – в Съдебна палата – гр. ВеликоТърново, ул. „Васил 

Левски” №16; 

- 21 април 2015г. – в Съдебна Палата – гр. София, ул.„Витоша” №2; 

- 18.05.2015г. – в сградата на ВСС – гр.София, ул. ” Екзарх Йосиф” №12. 

 

-Висшият съдебен съвет обяви конкурс за ученическо есе на тема 

„Познатата и непозната съдебна власт”, в което могат да участват:  

- в конкурсите по апелативни райони – ученици от Х-ти до ХІІ-ти клас от 

училищата от съответния апелативен район:  

- Апелативен район София – области София, Видин, Враца, Монтана, 

Перник, Кюстендил и Благоевград.  

- Апелативен район ВеликоТърново – области ВеликоТърново, 

Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.  

- Апелативен район Варна – области Варна, Добрич, Шумен, 

Търговище, Разград и Силистра.  

- Апелативен район Бургас – области Бургас, Ямбол и Сливен.  

Апелативен район Пловдив – области Пловдив, Пазарджик, Смолян, 

Стара Загора, Хасково и Кърджали.  

- В конкурса на Висшия съдебен съвет – ученици от Х-ти до ХІІ-ти 

клас от училищата в гр.София.  

 

В конкурсите за всеки апелативен район и за ВСС ще бъдат отличени по 

три есета, авторите на които ще получат награди таблет, I-pod и 

електронна книга, а отличените есета ще бъдат публикувани наинтернет 

страницата на ВСС и на Фейсбук страницата „Дни на отворените врати в 

Темида 2015г.” Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 31.03.2015г по 

електронна поща на съответните адреси:  

 

за Апелативен район София – konkurs.sofia@vss.justice.bg 

за Апелативен район В.Търново – konkurs.vtarnovo@vss.justice.bg 

за Апелативен район Варна – konkurs.varna@vss.justice.bg 

за Апелативен район Бургас – konkurs.burgas@vss.justice.bg 

за Апелативен район Пловдив - konkurs.plovdiv@vss.justice.bg 

за Висш съдебен съвет – konkurs.vss@vss.justice.bg 

 

Обявяването на победителите и връчването на наградите ще се 

проведе в Деня на отворени врати на съответния апелативен район и на 

Висшия съдебен съвет. Отличените есета ще бъдат публикувани на 

интернет страницата на ВСС и на Фейсбук страницата „Дни на отворените 

врати в Темида 2015г. ”За обявения конкурс да  бъде уведомено 

Министерството на образованието и науката. 
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-Висшият съдебен съвет обяви награда за медийно отразяване на „Дните на 

отворени врати” в петте апелативни района – „Грамота” и лаптоп, която ще 

се връчи в Деня на отворени врати на ВСС – 18 май 2015г.  

За участие в конкурса могат да кандидатстват журналисти от:  

- електронни медии (радио и телевизия); 

- печатни медии (вестници и списания); 

- информационни агенции и нови медии (интернетмедии); 

- журналисти на свободна практика.  

 

Ще се приемат и материали, номинирани от медии, неправителствени 

организации, експерти в областта на медиите, магистрати, представители 

на съсловните организации на магистратите и Гражданския съвет към 

ВСС. 

Материалите ведно с професионално CV следва да се изпращат 

поелектронна поща на адрес konkurs.vss@vss.justice.bg в срок до 

30.04.2015г.включително, както следва: 

 

- за материали в печатни медии – линк към публикацията в електронната 

страница на медията и/илифотокопие от публикуваната статия.  

- за материали в електронни медии - аудио/видеофайл с излъчените 

материали.  

-за материали в информационни агенции и нови медии – линк към 

материала и/или разпечатка на страницата с дата напубликуване. 

 

-Висшият съдебен съвет, на основание чл. 230, ал.3, пр.1-во, във вр.счл. 

230, ал. 1 от ЗСВ, отстрани временно от длъжност Николай Стефанов 

Стефанов, съдия в Районен съд-Русе, до приключване на наказателното 

производство срещу него /ДП № 41/2015 г., пр.пр.924/2015 г. по описа на 

СГП-СЗППИМ/. 
 


