
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 
 

1000 София, ул. Екзарх Йосиф, 12                  Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 02/980 76 32 

 

 

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС  

за периода 9-13 март 2015г. 

 

 

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

длъжността „съдия” в районните съдилища, съгласно обявения конкурс с решение на 

ВСС по Протокол № 33/17.07.2014 г. 

 

- Висшият съдебен съвет взе следните решения във връзка със случайното 

разпределение на делата: 

1. Констатациите от работната група в намален състав, по отношение на разработената 

от „Декстро груп” информационна система да се изпратят на разработчика. 

2. Да се изпратят писма да ръководителите на институциите определили експерти за 

участие в работните групи, които системно не присъстват на заседанията на групите, с 

молба да потвърдят или откажат по-нататъшното участие на техните експерти.  

3. След получаване на отговорите по т. 2 да се промени състава на работните групи, с 

оглед своевременното и качествено изпълнение на поставените задачи.  

4. Да се отправи искане до Министъра на правосъдието г-н Христо Иванов за 

предоставяне за временно ползване от ВСС на сървър с посочени технически 

параметри, съгласно приложението, за обезпечаване работата на краткосрочните 

решения за случайно разпределение на делата.  

5. Да се гарантира отпускане на допълнителни средства по бюджета на съдебната власт 

за заплащане на разработките свързани с краткосрочните и дългосрочни решения за 

случайно разпределение на делата и преписките.  

 

- Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” избра за втори 

мандат съдия Мая Маркова за председател на Окръжен съд - гр. Велико Търново. 

 

- Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържал се” избра Мария 

Стоянова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура 

– гр. Елин Пелин. 

 

- Висшият съдебен съвет одобри поименни списъци на магистрати от апелативните и 

окръжните съдилища и прокуратури, които да вземат участие в изпитните комисии за 

младши съдии и младши прокурори в края на обучението им в Националния институт 

на правосъдието.  

 

- Висшият съдебен съвет определи чрез жребий поименните състави на изпитните 

комисии, на основание чл. 258, ал. 3 от ЗСВ, чл. 8 от Правилата за организация и реда за 

провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края 

на обучението в Националния институт на правосъдието и във връзка със Заповед № 

9А/10.02.2015 г. на директора на Националния институт на правосъдието. Конституира 

изпитните комисии на 23 март 2015 г., от 10.30 ч. в сградата на Националния институт 

на правосъдието. Приема график на заетостта на членовете на комисиите за провеждане 

на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати. 

 

- Висшият съдебен съвет прие информацията за изпълнението на бюджета на съдебната 

власт към 31.01.2015 г.  

 



- Във връзка със система за управление на делата в съдилищата от съдебен район София 

– област Висшият съдебен съвет възложи на Комисия „Професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика” да проведе разговори с разработчика на 

системата СУСД и с „Информационно обслужване“ АД за уточняване на параметрите 

по договори, за внедряване и поддръжка и да предложи на Висшия съдебен съвет 

проект на решение.  

 

- Висшият съдебен съвет одобри мерките, по които същият е посочен като отговорна 

институция в План за действие за 2015 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на 

Европейската комисия от януари 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и 

оценка. По мярка 1 „Изготвяне на ЗИД на Закона за съдебната власт (ЗСВ), чрез който 

да бъде разделен ВСС на две камари – съдийска и прокурорско – следователска” 

поддържа становището, прието с решение на ВСС по протокол №58/08.12.2014 г. и 

изпратено на министъра на правосъдието. Решението е изпратено на Министерство на 

правосъдието. 

 

-  Висшият съдебен съвет прие за сведение Кратка информация – Резюме на 

Информационно табло в областта на правосъдието за 2015 г., изготвена от дирекция 

“Международна дейност” на ВСС.  


