
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС  

ЗА ПЕРИОДА 23.09.2015г.-25.09.2015г. 

 

- Висшият съдебен съвет избра с 16 гласа „за”, 2 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” 

Аксиния Борисова Атанасова за председател на Районен съд Костинброд. 

Другият кандидат Силвия Андреева Житарска получи 5 гласа „за”, 7 гласа „против” и 9 

гласа „въздържал се”. 

- Висшият съдебен съвет избра с 15 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се” Виолета  

Григорова Николова за председател на Районен съд – гр. Червен бряг. Другите кандидати 

получиха съответно Йохан Мирославов Дженов – съдия в Районен съд – гр. Червен бряг 2 

гласа „за”, 7 „против” и 10 „въздържали се” и Зоя Георгиева Панчева – Илиева 1 гласа 

„за”, 11 „против” и 7 „въздържали се”. 

- Висшият съдебен съвет одобри поименните списъци на магистрати от Върховния 

касационен съд, за избор на членове на конкурсни комисии по обявените с пр. 

41/16.07.2015г. на Висшия съдебен съвет конкурси за повишаване в длъжност и 

преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – гражданска, търговска и 

наказателна колегия и определи чрез жребий поименните състави на конкурсните 

комисии. 

- Висшият съдебен съвет повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, 

Елгина Янчева Чалъмова – „заместник на административния ръководител – заместник 

районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Бургас, в длъжност „прокурор” в Окръжна 

прокуратура гр. Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност, класирана в конкурса 

за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните 

длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури по обявения с решение на ВСС по 

протокол № 42/31.10.2013 г. 

- Висшият съдебен съвет определи чрез жребий доц.д-р Ивайло Стайков – НБУ, за 

резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия, на 

мястото на доц.д-р Кристиан Петров Таков по заявление за отвод от резервен член на 

конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в 

окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет 

по протокол № 37/25.06.2015 г. 

- Висшият съдебен съвет, както следва на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ,: 

-съкрати една длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. длъжност „прокурор” в 

Районна прокуратура, гр. Тутракан, считано от 02.10.2015 г.; 

http://www.vss.justice.bg/page/view/3154#1


- съкрати една длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Левски, и разкри една 

длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Горна Оряховица, считано от 

20.10.2015г.; 

- съкрати една длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Павликени,  и разкри една 

длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Велико Търново, считано от 20.10.2015г. 

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

Василев Кайряков – прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Варна, от заеманата длъжност 

„заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна 

прокуратура, гр. Варна, и назначава на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Красимир 

Маринов Конов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, на длъжността „заместник 

на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна 

прокуратура гр. Варна. 

- Висшият съдебен съвет назначава, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Валентин Цанев 

Цанев – прокурор в Районна прокуратура гр. Исперих, на длъжността “заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура 

гр. Исперих. 

- Висшият съдебен съвет назначава, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Емилия Дамянова 

Янчева – прокурор в Районна прокуратура Шумен, на длъжността “заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура 

гр. Шумен. 

- Висшият съдебен съвет прие Анализа на Комисията по предложенията и атестирането в 

областта на атестирането и предложенията за изменения и допълнения на Закона за 

съдебната власт за подобряване и промяна начина на атестиране и изпрати предложенията 

на председателя на Народното събрание, на председателя на Правната комисия към 

Народното събрание, както и на председателите на парламентарните групи. 

- Висшият съдебен съвет съгласува проекта на Закона за изменение и допълнение на 

Наказателно-процесуалния кодекс. 

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

връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, 

обявен с решение на ВСС по протокол № 28/27.05.2015 г. определи чрез жребий проф.д-р 

Евгения Николова Коцева – НБУ, за редовен член на конкурсната комисия за районните 

съдилища на мястото на проф.д.ю.н.Маргарита Иванова Чинова. 

- Висшият съдебен съвет потвърди решението си по Протокол № 31/04.06.2015 г., т.10 

допълнителна във връзка с писмо от председателя на Софийски окръжен съд относно 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/9/analiz-KPA.pdf


използването на Системата за управление на съдебните дела /СУСД/ в СОС и 

прилежащите му районни съдилища. 

Висш съдебен съвет 

Членовете на ВСС Галина Карагьозова,  Галя Георгиева,  Димитър Узунов,  Елка 

Атанасова, Калин Калпакчиев, Магдалена Лазарова,  Мария Кузманова, Милка Итова, 

Соня Найденова, Юлия Ковачева, Ясен Тодоров участваха във втората информационна 

среща с посланици и представители на чуждестранните дипломатическите 

представителства акредитирани у нас от страните - членки на ЕС, Кралство Норвегия и 

САЩ, организирана по инициатива на Комисия „Международна дейност“. 

Пред дипломатите бяха представени предприетите от ВСС действия в изпълнение на 

препоръките по Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета 

относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 28 януари 

2015г. Дадена бе информация относно: Системата за случайно разпределение на делата и 

преписките. Електронното правосъдие; Дисциплинарната дейност на Висшия съдебен 

съвет за периода от 03.10.2012г. до 17.09.2015г.; Проверката от Висшия съдебен съвет в 

Софийски градски съд и направените препоръки за работа към новото ръководство на  

съда. 

Единният портал на електронното правосъдие - единна централизирана точка за достъп до 

съдилищата, разработен по  проекта на ВСС „Електронно правосъдие - проучване и 

изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен 

електронен портал на съдебната власт”, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Административен капацитет“ бе представен пред членовете на 

Висшия съдебен съвет, по време на редовното му заседание. 
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