
 

 

БЮЛЕТИН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕНСЪВЕТ  

ЗА ПЕРИОДА 05.10.2015г.-09.10.2015г 
 

- Висшият съдебен съвет избра с 20 гласа „за”, нито един глас „против” и един 

„въздържал се” Димитрина Димитрова Шекерова за административен ръководител на 

Районна прокуратура –  Карлово. 

 

- Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа „за”, нито един „против” и един „въздържал 

се” Румен Валентинов Сираков за административен ръководител на Районна 

прокуратура –  Хасково. 

 

- Висшият съдебен съвет единодушно с 19 гласа “за” избра за втори мандат  Калоян 

Минчев Димитров за административен ръководител на Районна прокуратура –  

Асеновград. 

 

- Висшият съдебен съвет по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, 

във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните 

съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 37/25.06.2015 г. определи чрез жребий резервен член на конкурсната 

комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия. 

 

- Висшият съдебен съвет определи чрез жребий резервни членове на конкурсна 

комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и 

преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – гражданска, търговска и 

наказателна колегии, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

41/16.07.2015 г. 

 

- Висшият съдебен съвет определи чрез жребий резервни членове на конкурсна 

комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и 

преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – търговска и наказателна 

колегии, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 20/22.04.2015 г. 

 

- Висшият съдебен съвет определи чрез жребий резервен член на конкурсна комисия, 

във връзка с провеждането на конкурс за преместване чрез събеседване в районните 

съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/21.05.2015 г. 

 

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

„съдия” в Специализирания наказателен съд и разкри на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от 

ЗСВ една длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-

председател” на Специализирания наказателен съд, на която на основание чл. 168, ал. 2 

от ЗСВ назначи Мариета Неделчева Маринова - съдия в Специализирания наказателен 

съд. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Евгения Христова 

Стоянова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград  на длъжност „заместник 

на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна 

прокуратура гр. Благоевград 



 

- Висшият съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, 

полковник Максим Илиев Караджов – военен прокурор във Военноокръжна 

прокуратура, гр. Пловдив от длъжността „заместник на административния ръководител 

– заместник-военноокръжен прокурор” на Военноокръжна прокуратура, гр. Пловдив и 

назначи на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Христо Атанасов Анчев – прокурор в 

Районна прокуратура, гр. Пловдив на длъжност „заместник на административния 

ръководител – заместник-военноокръжен прокурор” на Военноокръжна прокуратура, 

гр. Пловдив. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Велина Петрова 

Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе на длъжност „заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна 

прокуратура гр. Русе.   

 

- Висшият съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Минчо Митков 

Николов – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора на длъжност „заместник 

на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна 

прокуратура гр. Стара Загора.  

 

- Висшият съдебен съвет прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 

 

- Висшият съдебен съвет прие Отчет за първите шест месеца на 2015 г. на План –

графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и 

противодействие на корупцията в съдебната система, който да се публикува на 

Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 

 

Висш съдебен съвет 
Представляващият Висшият съдебен съвет /ВСС/ Соня Найденова и членовете 

Галя Георгиева, Мария Кузманова и Димитър Узунов се срещнаха с срещнаха с Дорел 

Мустеата и Георге Аворник, членове на Върховния съвет на магистратурата /ВСМ/ на 

Молдова. Официалната делегация бе на тридневно посещение в България по покана на 

ВСС, като програмата включваше посещение в Националния институт на 

правосъдието,  Софийски районен съд, срещи с председателя на Върховния касационен 

съд, председателя на Апелативен съд – Пловдив и запознаване с работата на органите 

на съдебната власт в града. 

По време на срещата във ВСС бяха обсъдени структурата, правомощията и 

дейността на двете институции, процедурните правила за избор на членове от квотите 

на парламента и на магистратите; изработването на годишните програми за текущо 

обучение на магистратите, съдебните реформи и новите съдебни карти на България и 

Молдова. 

 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете Галя Георгиева, Димитър 

Узунов, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Магдалена Лазарова, 

Михаил Кожарев, Незабравка Стоева и Юлия Ковачева присъстваха на церемонията по 

тържественото откриване на новата съдебна сграда на Софийския районен съд /СРС/  

на бул. „Цар Борис III” №54.  



От края на 2012г. досега настоящият състав на ВСС е разкрил 35 нови щатни 

длъжности за съдия, с което щатната численост на магистратите се е увеличила от 139 

на 174 щатни длъжности. Посоченото оптимизиране на щатните длъжности повлия на 

работната натовареност на съдиите, при което същата спада на 61,53 дела за 

разглеждане при средна за страната 39.30 и съответно броя свършени дела спада на 

46.11 при среден за страната 33.52. 

 


