
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС  

ЗА ПЕРИОДА 18-22 МАЙ 2015 г. 

 

 

- Висшият съдебен съвет с 14 гласа „за”, 8 „против” и 1 „въздържал се” избра съдия 

Янко Янев за административен ръководител – председател на Апелативен съд - гр. 

Велико Търново. 

 

- Висшият съдебен съвет с 18 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържал се” избра съдия 

Живка Спирова за административен ръководител – председател на Районен съд гр. 

Сливен. 

 

- Висшият съдебен съвет с 23 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра за втори 

мандат прокурор Гергана Мутафова за административен ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура - гр. Пловдив. 

 

-Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” избра съдия 

Евгени Узунов за административен ръководител – председател на Районен съд - гр. 

Несебър. 

 

- Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” избра прокурор 

Йоанна Запрянова за административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура - гр. Първомай. 

 

- Висшият съдебен съвет с 17 „за”, 1 „против” и 3 „въздържал се” избра прокурор Иван 

Иванов за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - 

гр. Сливен. Останалите кандидати получиха съответно: Катя Колева, прокурор в РП – 

Сливен, 3 гласа „за”, 6 „против” и 12 „въздържал се” и Валентин Иванов, прокурор в 

РП – Сливен, 0 гласа „за”, 9 „против” и 12 „въздържали се”. 

 

- Висшият съдебен на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, съкрати по една щатна 

длъжност „съдия” в Административен съд - гр. Разград и Административен съд - гр. 

Кюстендил, и разкри две щатни длъжности „съдия” в Административен съд – София – 

град, считано от датата на вземане на решението.  

 

- Висшият съдебен съвет освободи Елка Атанасова като член на комисия «Съдебна 

администрация» и избра Румен Боев за член на комисия «Съдебна администрация» на 

мястото на Елка Атанасова.  

 

- Висшият съдебен съвет формира временна комисия, която да го представлява 

единствено относно промените в Конституцията и ЗСВ в състав Юлиана Колева, Румен 

Георгиев – членове на ВСС, и външен експерт – Васил Чобанов 

Комисията няма никакви други правомощия по дейността на ВСС, постоянните 

комисии или представляващия ВСС. Комисията не обвързва ВСС със становища по 

конкретни законопроекти. Тя организира и участва в професионални обсъждания, 

включително пред медиите, представяйки единна позиция на ВСС по безспорни 

приоритети, като: бюджет и материално осигуряване на органите на съдебната власт;  

премахване на вътрешни противоречия в ЗСВ; електронното правосъдие, изборът на 

следващ състав на ВСС по електронен път (“един магистрат един вот”);  конкурсите в 



съдебната власт; командироването; статутът на магистрата при отстраняване от 

длъжност; давността при дисциплинарни простъпки и пр.  

ВСС определи срок за действие на комисията: 15.08.2015 г.  

 

- Висшият съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 2 (две) щатни 

длъжности „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. 

Пазарджик, и разкри на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности 

„съдия” в Районен съд, гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението. 

 

- Висшият съдебен съвет обяви на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ, 70 (седемдесет) 

свободни длъжности за "съдия" в районните съдилища, както следва: Софийски 

районен съд – 15; Ботевград – 2; Благоевград – 1; Петрич – 1; Разлог – 1; Кула – 1; 

Враца – 3; Оряхово – 1; Дупница – 2; Перник – 1;  Радомир – 1; Пловдив – 6; Карлово – 

2; Пазарджик – 4; Пещера – 1; Чирпан – 1; Свиленград – 1; Бургас – 2; Малко Търново – 

1; Несебър – 1; Сливен – 2; Ямбол – 1; Варна – 4; Провадия – 1; Добрич – 4; Кубрат – 1; 

Силистра – 1; Дулово – 1; Попово – 1; Шумен – 1; Велико Търново – 2; Горна 

Оряховица –1; Габрово – 1;  Луковит – 1. 

- Висшият съдебен съвет обяви, на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с 

чл. 190 от ЗСВ, 40 (четиридесет) свободни длъжности за "съдия" в районните 

съдилища, които да се заемат след конкурс за преместване чрез събеседване и след 

конкурс за първоначално назначаване. Подробности се съдържат в краткия 

стенографски протокол №27/21.05.2015г. 

 

- Висшият съдебен съвет обявява, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от 

ЗСВ, КОНКУРС за преместване чрез събеседване за заемане на 32 /тридесет и две/ 

свободни длъжности за „съдия" в районните съдилища. 

 

- Висшият съдебен съвет прие Доклада за финансовото управление и контрол и 

вътрешния одит във ВСС за 2014 г. по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор, който следва да се изпрати на Народното 

събрание и Сметната палата в законоустановения срок.  

 

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

власт към 30.04.2015 г.  

 

- Висшият съдебен съвет одобри плана за действие, изготвен от главния секретар на 

ВСС за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад за извършения 

извънпланов одитен ангажимент за консултиране във Висш съдебен съвет. 

 

-  Висшият съдебен съвет прие  резултатите от извършените проверки за съответствие с 

Кодекса на труда, Закона за съдебната власт и решение на ВСС по протокол № 

43/05.11.2009 г., т. 24.6.1. на извършените подбор и назначаване на съдебни служители 

за периода 01.01.2013 г. до 28.02.2015 г. в Апелативен специализиран наказателен съд, 

Специализиран наказателен съд, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд, 

Софийски окръжен съд, Административен съд – София-област и Софийски районен 

съд. 

 

- Висшият съдебен съвет прие Доклад за прилагането на закона и за дейността на 

Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2014 г., ведно 

със становището на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет.  На 



основание чл. 30, т. 14 от Закона за съдебната власт, ВСС внася Доклада за прилагането 

на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите 

органи през 2014 г. в Народното събрание.  

 

- Висшият съдебен съвет определи чрез жребий членове на конкурсна комисия във 

връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване, обявен с 

решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10 от 14 март 2013 г. 

 

- Висшият съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата 

по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.12.2014 г.  

 

- Висшият съдебен съвет одобри кандидатурите на магистрати за обявени вакантни 

позиции в Генерална дирекция „Правосъдие” (JUST) на Европейската комисия с краен 

срок за кандидатстване пред МВнР – 21.05.2015 г. и препрати документите на 

одобрените кандидати до дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на външните 

работи в указания срок.  

 

 


