
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

ЗА ПЕРИОДА 01.08.2015-11.09.2015г. 

 

- Висшият съдебен съвет определи членовете в състава на Съвет за координиране 

действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и 

програми към ВСС, създаден с решение на ВСС по т. 69 от протокол №38/02.07.2015г. 

В него се включват членовете на ВСС Милка Итова и Елка Атанасова, както и 

представители на Администрацията на ВСС, на Върховния административен съд,  

Върховния касационен съд, Прокуратурата на Република България, Националния 

институт на правосъдието и Инспектората към ВСС.  

 

- Висшият съдебен съвет, във връзка със заявление за отвод от член на конкурсна 

комисия по обявения, с решение на Висшия съдебен съвет по протокол 

№42/23.07.2015г., конкурс за първоначално назначаване: в административните 

съдилища. определи чрез жребий хабилитиран преподавател. 

 

- 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 Районен съд – Гоце Делчев – изтичащ мандат на 01.10.2015г.; 

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

01.10.2015г.; 

– председател на Окръжен съд – Плевен – изтичащ мандат на 05.10.2015г.; 

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

07.10.2015г.; 

- военно – окръжен прокурор на Военно – окръжна прокуратура – София – 

изтичащ мандат на 12.10.2015г. ; 

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

14.10.2015г.; 

– районен прокурор на Районна прокуратура – Велико Търново – изтичащ 

мандат на 19.10.2015г.; 

- районен прокурор на Районна прокуратура – Горна Оряховица – изтичащ 

мандат на 19.10.2015г. ; 

- председател на Районен съд – Своге – изтичащ мандат на 21.10.2015г. 

 

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

„прокурор” и разкри, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, една длъжност „заместник 

на административния ръководител – заместник - районен прокурор” в Районна 

прокуратура гр. Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. 

 

- Висшият съдебен съвет определи магистрати за редовни членове на конкурсните 

комисии за апелативните прокуратури и административните съдилища във връзка със 

заявления за отводи от редовни членове на конкурсните комисии за провеждането на 

конкурси за: повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните 

прокуратури, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

31/04.06.2015г. и за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в 

административните съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол 

№ 35/18.06.2015 г. 

 



- Висшият съдебен съвет определи за представители на ВСС за участие в среща с екип т 

от Европейската комисия, в рамките на експертна мисия по Механизма за 

сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 28 септември 2015 г., както следва: 

Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на КМД; Милка Итова – 

председател на КПА; Ясен Тодоров – председател на КПЕПК; Юлиана Колева – 

председател на КПВ; Калин Калпакчиев – председател на КАОСНОСВ; Елка Атанасова 

– член на ВСС; Незабравка Стоева – председател на КПУКИВИВСС; Галя Георгиева – 

председател на КДП; Магдалена Лазарова – председател на комисия „Публична 

администрация”.  

ВСС прие за сведение и изпрати на Министерство на правосъдието Информация 

от комисиите на ВСС по изпълнение на препоръките на Европейската комисия от 

Доклада на ЕК от 28.01.2015г. за периода януари-юли 2015г. 

 

- Висшият съдебен съвет извърши промени състава на конкурсните комисии за 

първоначално назначаване: в окръжните съдилища – гражданска колегия и търговска 

колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г., в 

районните съдилища, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол 

№28/27.05.2015г., в административните съдилища, обявен с решение на ВСС по 

протокол №35/18.06.2015г. и №42/23.07.2015 г., поради заявени отводи на 

първоначално определени членове. 

 

- Висшият съдебен съвет прие Информация за изпълнението на бюджета на съдебната 

власт към 31.07.2015г.  

 

- Висшият съдебен съвет прие за сведение докладите за изпълнение на дейностите и 

отчетите за усвояване на средствата за периода 01.04.2015г. – 30.06.2015г., 

предоставени от ръководителите на проекти, по които Висшият съдебен съвет е 

бенефициент, съгласно решение на ВСС по протокол №12/13.03.2014 г. 

 

 

 

 


