
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

ЗА ПЕРИОДА 12-16 ОКТОМВРИ 2015г. 
 

- Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа „за”, 1 ”против” и 4 ”въздържали се” Пенка 
Борисова Йорданова за председател на Районен съд – гр. Свищов. Другият кандидат 
Диана Крумова Радева получи 5 гласа “за”, 7 “против” и 11 “въздържали се”. 

 

- Висшият съдебен съвет избра с 19 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се” Иван 

Николов Чилев за административен ръководител – районен прокурор на Районна 
прокуратура гр. Гоце Делчев. 
 

- Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа “за”, 0 “против” и 4 “въздържали се”, 

Цветомир Милков Папурков за административен ръководител – районен прокурор на 
Районна прокуратура гр. Ловеч. 

 

- Висшият съдебен съвет намали с 19 броя щатната численост на съдебните служители 

в органи на съдебната власт, с оглед оптимизиране на щатната обезпеченост, считано 

от датата на решението, както следва:  
Софийски окръжен съд с 2 свободни щ.бр. за длъжност: „завеждащ служба” и „съдебен 

деловодител”; Окръжен съд гр. Видин с 1 свободна щ.бр. за длъжност „съдебен 

деловодител”; Административен съд гр. Враца с 1 свободна щ.бр. за длъжност „съдебен 

секретар”; Административен съд гр. Стара Загора с 0,5 свободна щ.бр. за длъжност 
„шофьор”; Окръжен съд гр. Смолян с 1 свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар; 

Окръжен съд гр. Велико Търново с 1 свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”; 

Административен съд гр. Ловеч с 1 щ.бр. за длъжност „шофьор”; Административен съд 

гр. Плевен с 2 свободни щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”; Окръжен съд гр. Русе с 
2 свободни щ.бр. за съдебни служители за длъжност „работник поддръжка”; 

Административен съд гр. Варна с 4 свободни щ.бр. -  1 свободна щ.бр. за длъжност 
„завеждащ служба” и 3 свободни щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”; 

Административен съд гр. Разград с 1 свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, 

Административен съд гр. Силистра с 1 свободна щ.бр. за длъжност „съдебен 

деловодител”; Окръжен съд гр. Разград с 0,5 свободна щ.бр. за длъжност „работник 

поддръжка”; Районен съд гр. Тутракан с 1 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“.  

Преразпределението на длъжностите за съдебни служители е съобразено с 
натовареността  на съответните органи на съдебната власт спрямо средната 
натовареност за страната, със съотношението бр. служители /бр. магистрати, както и 

възможностите за оптимизиране на съдебната администрация и възлагането на 
функции на други служители.   

 

- Висшият съдебен съвет одобри проект на Инструкция за осъществяване на 
взаимодействие между НАП, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт и 

упълномощи представляващия ВСС да подпише Инструкцията, съобразно направените 
забележки. 

 

- Висшият съдебен съвет прие представения от Комисията по анализ и отчитане 
степента на натовареност на органите на съдебната власт Доклад за значението на 
районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промяна в 
териториалната структура на районните прокуратури и предложените в него  

критерии за реорганизация на съдебната карта на районните прокуратури. 



Докладът е публикуван на Интернет страницата на ВСС и в електронната форма за 
контакт с магистратите за обсъждане. 

ВСС реши Докладът за значението на районните прокуратури, както и Докладът 
за значението на районните съдилища да се внесат за обсъждане в Гражданския съвет 
на ВСС. 

 

- Висшият съдебен съвет прие текста на писмо до министъра на финансите Владислав 

Горанов за осигуряване на бюджетни средства за нормалното функциониране на 
органите на съдебната власт. Писмото е публикувано на интернет страницата на 
Висшия съдебен съвет. 
 

- Висшият съдебен съвет по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, 
във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез 
събеседване в апелативните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на 
Висшия съдебен съвет по протокол № 41/16.07.2015 г. определи чрез жребий резервен 

член на конкурсната комисия. 
 

- Висшият съдебен съвет прие за сведение Обобщените статистически таблици за 
дейността на апелативните, военните, окръжните, административните, 
специализираните и районните съдилища за първо полугодие на 2015 г., изготвени 

съгласно чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за съдебната власт. Статистическите таблици са 
публикувани на Интернет-страницата на ВСС, в раздел Съдебна статистика. 
 

- Висшият съдебен съвет одобри проекта на Споразумение за сътрудничество между 

Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд с оглед осъществяване на 
необходимите съвместни дейности за постигане на техническата и функционалната 
съвместимост между разработената от ВАС единна деловодно-информационна система 
и разработения от ВСС приложен софтуер за изпращане на електронни призовки от 
системите за управление на делата. ВСС упълномощи Соня Найденова, в качеството й 

на Представляващ ВСС и Галина Карагьозова, в качеството й на член на ВСС и 

ръководител проект, да подпишат Споразумението за сътрудничество от страна на 
Съвета. 
 

- Висшият съдебен съвет прие за сведение проекта на Национална програма Цифрова 
България 2016-2020 г. и Пътна карта към нея, изпратена от Работна група 31 „Европа 
2020“ - Министерство на финансите. 
 

Висш съдебен съвет 

Членовете на ВСС Светла Петкова, Галина Карагьозова и Юлия Ковачева се срещнаха 
със съдии от Административен съд Берлин, които са на работно посещение в България 
от 12 до 16 октомври 2015г., по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение. По 

време на срещата бяха обсъдени принципите на функциониране на съдебните системи 

на Република България и на Федерална република Германия, приложението на 
принципа за независимост на магистратите в двете съдебни системи, както и 

дисциплинарната практика.  


