
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 14.12. 2015г.– 18.12.2015г. 

 
КОНКУРСИ 

Висшият съдебен съвет обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 

свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури. 

 

 
АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

Висшият съдебен съвет прие експертен доклад „Механизъм за оценка на 

работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване 

на натовареността на съдиите в България”, разработен в изпълнение на Цел 4 на 

Предефиниран проект N° 2 “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с 

изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната 

система” по програмна област 31 „Повишаване на капацитета и изграждане на 

сътрудничество в съдебната система” на Норвежкия финансов механизъм. 

 

Висшият съдебен съвет прие Правила за оценка на натовареността на съдиите, 

които да влязат в действие считано от 1 април 2016 година и актуализирани 

статистически форми за отчет на апелативните, окръжните, административните, 

специализираните и районните съдилища, както и подробни статистически кодове 

на отделните видове дела по нива съдилища. Със свое решение Съвета възложи на 

на Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика” в срок до 15 януари 2016 г. да 

предложат проект на решение за стартиране на процедура и сключване на договор 

с изпълнителя на дейности по реализация и внедряване на информационна 

система за управление на информацията за натовареността на съдилищата, 

съгласно предложената Ценова оферта от „Смарт системс 2010” ЕООД. 

 

 
ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

Две конкурсни процедури за избор на административен ръководител в 

Апелативен съд – гр. София и Районна прокуратура – гр. Разград проведе 

Висшият съдебен съвет.  

 

- След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „за”, 11 

„против“ и 4 „въздържали се“ ВСС не назначи Нели Петрова Куцкова за 

административен ръководител на Апелативен съд – гр. София. Кандидатът беше 

единствен участник в конкурса. 

 

- С 22 гласа „за”, нито един „против” и 1 „въздържал се” бе избран за втори мандат 

Любомир Манолов Георгиев за административен ръководител на Районна прокуратура 

– гр. Разград. Кандидатът беше единствен участник в конкурса. 

 

 
ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Произнасяне на решение на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 

25/2015г.; заповеди на административни ръководители за наложени 

дисциплинарни наказания и предложения на ИВСС за налагане на 

дисциплинарни наказания бяха разгледани от ВСС. 
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- ВСС наложи на Светлана Димитрова Ризова – заместник районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр- Кюстендил дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.2 от 

ЗСВ – „порицание“. 

 

-ВСС потвърди наложеното със заповед на Главния прокурор на Република България, 

дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.2 от ЗСВ – „порицание” на Кирчо 

Темелков Василев  – следовател в Национална следствена служба. 

 

- ВСС потвърди наложеното със заповед на и.д административния ръководител на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.1 от 

ЗСВ – „забележка” на Сеслав Димитров Помпулски– прокурор в Районна прокуратура - 

Кюстендил. 

 

 - По предложение на ИВСС бяха образувани дисциплинарни производства за налагане 

на дисциплинарни наказания на съдиите от  Софийски  градски съд - Рени Христова 

Коджабашева, Виолета Иванова Йовчева, Елка Христова Пенчева и Златка Николова 

Чолева 

Информация за дисциплинарните състави  избрани чрез жребий се съдържа в краткия 

стенографски протокол № 63/17.12.2015г., публикуван на сайта на ВСС, в раздел 

„Заседания на ВСС”. 

 

 
ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Висшият съдебен съвет не съгласува проекта на Правила за използване на 

техническите средства за явно видеонаблюдение от системата за сигурност в 

обектите на съдебната власт и ред за достъп до информационен фонд 

„Видеонаблюдение” 

 

Висшият съдебен съвет прие за сведение информация от ВКС за въвеждане на 

централизираната система за случайно разпределение във Върховния касационен 

съд и възложи на КПКИТС да проучи техническите и финансови възможности за 

адаптиране на системата към спецификата на Върховните съдилища. 

 

ВСС прие предложенията във връзка с предприемане на действия и 

осъществяване на взаимодействие с изпълнителната власт за въвеждане на 

електронно правосъдие, от екипа за управление на проект на ВСС „Електронно 

правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и 

информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната 

власт”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-33-2/27.12.2013 г., 

осъществяван с финансова помощ по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. 

 

ВСС не подписа декларацията за партньорство по проект „Инвентаризация и 

анализ на състоянието на информационната и комуникационната 

инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор 

„Правосъдие” и възложи на членовете на Работната група, определена с решение 

на ВСС по Протокол №.57/19.11.2015 г., да осъществят контакт с представители на 

управляващия орган за предприемане на действия за подмяна на допустимите 
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кандидати в насоките за кандидатстване на процедурата, и в случай на 

удовлетворяване на предложението за промяна, да предприемат действия за 

изготвяне и внасяне във ВСС на проектно предложение за кандидатстване по 

проекта.   
 

Висшият съдебен съвет реши в едномесечен срок съдия Калоян Топалов – 

административен ръководител-председател на Софийски градски съд, да 

представи във ВСС писмен доклад относно мерките, които са предприети от него 

и от ръководството на съда за преодоляване на слабостите, констатирани в 

Доклада на Временната комисия от членове на ВСС, създадена в изпълнение на 

решение на ВСС по Протокол № 1/08.01.2015 г. 
 

Електронният портал на съдебната власт бе презентиран на заключителна 

пресконференция по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане 

на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен 

електронен портал на съдебната власт“, който се осъществява по приоритетна ос 

III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното 

управление“, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на 

органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологоии“ на 

Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Проведе се събеседване с кандидата за национално лице за контакт за Национална 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – 

търговски дела и кандидатите за членове на Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела. 

 

 


