
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

ЗА ПЕРИОДА 19-23 ОКТОМВРИ 2015г. 
 

- Висшият съдебен съвет избра със 17 гласа “за”, 1 “против” и нито един “въздържал 

се” Тодор Димов Тодоров за административен ръководител – районен прокурор  на 

Районна прокуратура-гр.Балчик.  

 

- Висшият съдебен съвет избра с 16 гласа “за”, 0 “против” и 2 “въздържали се” Дарин 

Георгиев Лаков за административен ръководител на Районна прокуратура-гр.Ботевград.  

 

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

Николаев Йорданов - съдия в Районен съд, гр. Русе, от заеманата длъжност заместник-

председател”, на Районен съд гр. Русе и назначи на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, 

Виржиния Константинова Караджова - съдия в Районен съд гр. Русе, на длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-председател” на Районен 

съд гр. Русе. 

 

- Висшият съдебен съвет прие за сведение информацията по изпълнение на 

препоръките от доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и 

проверка и реши периодичната информация от ВСС по изпълнение на препоръките по 

доклада на ЕК по МСО да се изпраща и към Генералния секретариат на Европейската 
комисия. ВСС предлага на министъра на правосъдието, преди изпращане на обобщена 

информация по МСО към ЕК, касаеща дейността на съдебната власт, същата да се 

съгласува с Висшия съдебен съвет. 

 

- Висшият съдебен съвет прие Указания за провеждане на писмените изпити по 

обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално 

назначаване в органите на съдебната власт. Указанията са публикувани на интернет 
страницата на ВСС. 

 

-  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 окръжните прокуратури, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 17/02.04.2015 г. определи чрез жребий Стоян Илиев Вараджаков – 

заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр. Велико Търново за 
резервен член на конкурсната комисия за окръжните прокуратури, на мястото на  

Симона Благова Генова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив.  

 

- Висшият съдебен съвет във връзка с Анализа и оптимизиране на разходите на 

органите на съдебната власт указа на административните ръководители на органите на 
съдебната власт да предприемат спешни мерки за приоритизиране и ограничаване на 

разходите по бюджетите си и да изискат от отговорните длъжностни лица да изготвят 
анализ на разходите с конкретни предложения за тяхното оптимизиране/намаление. 

ВСС указа на административните ръководители на органите на съдебната власт да не 

извършват плащания по договори с аналогични предмети и да предприемат мерки 

относно събирането на вземанията, на съответния орган, представляващи съдебни 

разноски, глоби и други, като за предприетите мерки се уведоми комисия „Бюджет и 

финанси”. 

 



- Висшият съдебен съвет с цел предприемане на  мерки по оптимизиране щата на 
съдебните служители в органите на съдебната власт възложи на Комисия „Съдебна 
администрация” да организира и проведе работна среща с представители на 

административни ръководители от всички нива на органи на съдебната власт от 

апелативните райони /вкл. и административни съдилища/, на която да актуализира и 

приеме критерии за оптимизиране щатната численост на съдебните служители. 

Председателите на апелативните съдилища следва да определят участници в работната 
група /до 5 участника общо от апелативен район/; да проведат обсъждане и представят 

предложения и становища, които да се разгледат по време на работната среща. 

Решено бе работната среща да се проведе през м. ноември 2015 г., като мястото ще 

бъде определено допълнително. 

 

- Висшият съдебен съвет прие образец на Декларация по чл. 45, ал. 1 от ЗСВ за 

имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на 

кандидатите за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Образецът на Декларация по чл. 45, ал. 1 от ЗСВ е изпратен на министъра на 
правосъдието за утвърждаване. 

 

- Висшият съдебен съвет определи Незабравка Стоева за представител на ВСС в 

работната група, създадена от Министерството на правосъдието, с цел изготвяне на 
концепция за организацията на дейността на вещите лица, а при необходимост и проект 

на Закон за вещите лица.   

 

- Висшият съдебен съвет одобри текста на писмото до административните 
ръководители на органите на съдебната власт по прилагане на Споразумението за 
сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с 

Камарата на частните съдебни изпълнители. ВСС подкрепи проекта на Асоциацията на 
държавните съдебни изпълнители за изменение и допълнение на чл. 264, ал. 2 от Закона 

за съдебната власт, както и поддържа предложението, многократно изпращано до 

министъра на финансите и на министъра на правосъдието, за включване в текста на чл. 

162, ал. 2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс на нова точка.  Решението е 

изпратено на министъра на правосъдието. 

 

- Висшият съдебен съвет прие за сведение информацията относно състоянието на 

данните по Регистъра за образуваните наказателни производства срещу магистрати, 

както и информация за дисциплинарните производства, разглеждани във Висшия 

съдебен съвет и изпрати информацията относно Регистъра за образуваните наказателни 

производства срещу магистрати на главния прокурор, с оглед предприемане на 

действия за осигуряване своевременно подаване на информация от Софийска градска 
прокуратура към Висшия съдебен съвет за движението на досъдебните производства 
спрямо магистрати. 

 

Висш съдебен съвет 
Представляващият Висшият съдебен съвет Соня Найденова се срещна с президента на 
Евроджъст Мишел Конинкс и Камен Михов, национален  член за България в 

Евроджъст.   

Обсъдени бяха предприетите от ВСС действия по изграждане на вътрешна национална 
мрежа от съдии за международно сътрудничество по наказателно правни въпроси и 

нейното взаимодействие с вътрешната прокурорска мрежа. Подчерта се и значението 



на Евроджъст за подпомагане пълнотата на разследването в досъдебна фаза и за 
обезпечаване на процедури в съдебна фаза на наказателни дела. 


