
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ЗА ПЕРИОДА 28.09.2015г.-02.10.2015г. 
 

 

- Висшият съдебен съвет избра за втори мандат прокурор Калина Стефанова Чапкънова 

– Кючукова с 19 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” за 

административен ръководител на Окръжна прокуратура Бургас.  

 

- Висшият съдебен съвет избра за втори мандат с 13 гласа „за”, 2 „против” и 5 

„въздържал се” прокурор Елена Малинова за административен ръководител на Районна 

прокуратура Велинград. Другият кандидат за поста прокурор Асен Палавеев получи 6 

гласа „за”,8 „против” и  6 „въздържал се”. 

 

- Висшият съдебен съвет  прие информацията за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.08.2015 г. Същата е публикувана на Интернет страницата на 

ВСС. 

 

- Висшият съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт откри 

процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, 

както следва: 

 - председател на Окръжен съд – Благоевград – изтичащ мандат на 02.11.2015г. 

 - районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил – изтичащ мандат на 

05.11.2015г.  

- председател на Районен съд – Благоевград – изтичащ мандат на 22.11.2015г. 

– районен прокурор на Районна прокуратура – Димитровград – изтичащ мандат на 

30.11.2015г. 

– председател на Районен съд – Ивайловград – изтичащ мандат на 02.12.2015г. 

– председател на Районен съд – Брезник – изтичащ мандат на 29.12.2015г. 

 

- Висшият съдебен съвет съкрати на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, една длъжност 

„заместник на административния ръководител – заместник – председател” на 

Апелативен съд, гр. Велико Търново и разкри на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 

една длъжност „съдия” в Апелативен съд, гр. Велико Търново. 

 

- Висшият съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Андрей 

Митков Андреев - заместник на административния ръководител на Специализираната 

прокуратура за изпълняващ функциите на административен ръководител на 

Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

 

- Висшият съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да 

подпише договорите за задължително първоначално обучение на кандидатите за 

младши съдии и младши прокурори в Националния институт на правосъдието при 

условията на договора по решение по Протокол № 45 от заседанието на ВСС на 

25.10.2012 г., т. 6. 

 

- Висшият съдебен съвет одобри Методиката за контрол и проверка на статистическите 

данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, 

разработена в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдебните 

служители – статистиците, в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и 



КАОСНОСВ“, договор с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет“ със съдействието на Европейския социален 

фонд. 

 

-  Висшият съдебен съвет изпрати Докладът на Световната банка „Карта на съдебните 

производства в България” на председателя на Върховния касационен съд и на главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за изразяване на становище, и поиска от  

министъра на правосъдието Становището, изготвено от Министерство на правосъдието 

и предоставено на Световната банка, във връзка с представения доклад. 

 

- Висшият съдебен съвет прие поканата и даде съгласие за партньорство на 

Министерство на правосъдието по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на 

информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, 

услуги и регистри в сектор „Правосъдие” във връзка с кандидатстване по Оперативна 

програма „Добро управление”. 

 

Висш съдебен съвет 
Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС)  Соня Найденова, Галя Георгиева, 

Елка Атанасова, Калин Калпакчиев, Магдалена Лазарова, Милка Итова,  Незабравка 

Стоева, Юлияна Колева и Ясен Тодоров участваха в първата работна среща с 

представители на eкспертната мисия на Европейската комисия (ЕК) по Механизма за 

сътрудничество и оценка.  

Членовете на ВСС представиха преглед на изпълнението на препоръките от 

последния мониторингов доклад на Европейската комисия за България от м. януари 

2015 г. с акцент върху предложенията за промени на Конституцията на Република 

България, предстоящото изменение на Закона за съдебната власт, изборът на 

инспектори към Инспектората на ВСС, новата система за случаен избор на съдия - 

докладчик в съдилищата, правилата за определяне на съдебните състави и отводите на 

съдии – докладчици, както и извършената от ВСС проверка в Софийски градски съд. 

 

Преглед на дейността на Висшия съдебен съвет в областта на етиката, 

дисциплинарната практика и конфликта на интереси бе представен на втората среща с 

представителите на Експертната мисията на ЕК по МСО, в която участваха членове на 

Комисията за професионална етика и превенция на корупцията и Комисията по 

дисциплинарните производства. Обсъдени бяха правилата за осъществяване на 

дисциплинарната дейност,  примери за  последователност на ВСС при налагане на 

дисциплинарни наказания, необходимостта от промени в ЗСВ във връзка с 

дисциплинарните производства; коментарите за последиците от набелязаните промени 

на Конституцията на Република България в дисциплинарната дейност на Съвета и в 

приложението на Кодекса на българските магистрати.  

 

Членовете на Висшия съдебен съвет от Комисията по анализ и отчитане степента на 

натовареност на органите на съдебната власт и Комисията по предложенията и 

атестирането на съдии, прокурори и следователи на третата работна среща с 

представители на експертната мисия на ЕК по МСО обсъдиха стандартите на 

натовареност, промените в съдебната карта на България съобразно заложените цели, 

график и протичане на процеса; процедурите по назначения, атестации и повишения на 

магистратите и приноса на комисиите по етика и превенция на корупцията в органите 

на съдебната власт.            


