
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС  

ЗА ПЕРИОДА 08-12.06.2015г. 
 

 

- Председателят на Софийски районен съд Методи Лалов представи пред членовете на 

Висшия съдебен съвет презентация на проекта за виртуално представяне на СРС. 

- Висшият съдебен съвет избра единодушно с 20 гласа „за” Гергана Петрова Колева за 

районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали. 

- Висшият съдебен съвет избра единодушно с 18 гласа „за” за втори мандат Весела 

Георгиева Ранова за районен прокурор на Районна прокуратура – Берковица. 

- Висшият съдебен съвет с 18 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се” избра за втори 

мандат Атанас Асенов Филипов за районен прокурор на Районна прокуратура – 

Павликени. 

- Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 против „против” и 0 гласа „въздържал се” 

избра Даниела Георгиева Петърнейчева – Баракова за районен прокурор на Районна 

прокуратура – Пещера. 

- Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за” и един глас “въздържал се” избра за втори 

мандат Валентина Иванчева Маджарова за районен прокурор на Районна прокуратура – 

Средец.  

 

- Висшият съдебен съвет с 18 гласа „за” и един глас „въздържал се” избра Блага 

Димитрова Георгиева за районен прокурор на Районна прокуратура – Свищов. 

 

- Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се” избра за втори 

мандат Любен Владимиров Иванов за районен прокурор на Районна прокуратура – 

Търговище. 

 

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

ЗСВ, Мария Георгиева Дойчева – прокурор в Специализирана прокуратура, класирана 

на трето класиране по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност 

„прокурор" в окръжните прокуратури с решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 

г. 

 

- Висшият съдебен съвет измени и допълни Правилата за провеждане на конкурси за 

младши съдии и младши прокурори за първоначално назначаване и за повишаване в 

длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, като допълни за  чл. 42, 

ал. 1 от Правилата,  като след израза „се вземат предвид критериите по чл. 237, ал. 1 от 

ЗСВ” се добави изразът „към датата на обнародване на решението за обявяване на 

конкурса в Държавен вестник” и създаде нова преходна разпоредба: „§5. Започналите и 

неприключили конкурси се довършват по досегашния ред.” 

 

- Висшият съдебен съвет реши при назначаването на младшите съдии в районните 

съдилища и младшите прокурори в районните прокуратури, с оглед изтичащите 

срокове по чл. 240 от ЗСВ, ВСС да вземе предвид взаимните съгласия между органите 

на съдебната власт и младшите съдии, и младшите прокурори, за разместването на 



планирате за всеки от тях длъжности. Решението бе взето след обсъждане на реда за 

планиране на длъжностите за младши съдии и младши прокурори, с оглед изтичащите 

срокове по чл.240 от ЗСВ, във връзка със заявените желания за назначаване и 

предложенията на административните ръководители. 

- По повод писмо от министъра на правосъдието във връзка с проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ЗИДЗСВ/ и мотиви към него, за 

становище до 15.06.2015г., Висшият съдебен съвет реши Становище по проекта на 

ЗИДЗСВ да бъде изготвено след проведено задълбочено обсъждане с органите на 

съдебната власт и в сроковете, определени с решение на ВСС по протокол 

№29/28.05.2015г. 

- Висшият съдебен съвет определи Ясен Тодоров, председател на Комисия 

„Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС за представител на 

Висшия съдебен съвет в Националния съвет по антикорупционни политики, създаден с 

Постановление на Министерски съвет от 27.05.2015г. 

- Висшият съдебен съвет, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт 

откри процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебна 

власт, както следва: Районна прокуратура – Лом;  Районна прокуратура – Смолян; 

Районна прокуратура – Карлово;  Районен съд – Велинград;  Районен съд – Мадан;  

Районна прокуратура – Белоградчик;  Районен съд – Свищов. 

– свободна длъжност.  

 

-Висшият съдебен съвет прие поканата на Съюза на юристите в България (СЮБ) – 

Централен съвет, за участие в организирането и провеждането на кръгла маса по 

проблемите на юридическото образование и възложи на комисиите към ВСС да 

определят участници в кръглата маса.  

 

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

длъжност „съдия” в Окръжен съд, гр. Силистра и разкри, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 

от ЗСВ, една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – 

заместник-председател” в Окръжен съд, гр. Силистра.  

 

- Висшият съдебен съвет изслуша информация относно проблеми по определянето на 

норми на натовареност в органите на съдебната власт и насрочи  за 15 юли 2015г.  

заседание на ВСС, на което да се обсъдят резултатите във връзка с изследването на 

натовареността на съдиите и нормата на натовареност и предстоящи решения, които 

следва да се вземат за преодоляване на неравномерната натовареност на органите на 

съдебната власт. 

 

-Висшият съдебен съвет, след като се запозна с информацията за провежданото в 

момента изследване за натовареността на съдиите във връзка с изработване на норма за 

натовареност, както и с извършените до момента дейности за реформа на съдебната 

карта на районните съдилища, взе решение на 15 юли 2015 г. да се проведе заседание 

на ВСС. На него ще бъдат обсъдени актуалните резултати във връзка с изследването на 

натовареността на съдиите и нормата на натовареност, както и ще се набележат 

предстоящите решения, които следва да бъдат взети за преодоляване на 

неравномерната натовареност сред отделните органи на съдебната власт.  


