
 

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 01.01. 2016г.– 18.01.2016г. 

 

 

- Членовете на Висшия съдебен съвет проведоха работна среща  с министъра на 

правосъдието Екатерина Захариева, преди първото за годината заседание на ВСС. 

Министърът на правосъдието представи основните приоритети на своя екип : 

ускоряване на работата по изменение на Закона за съдебната власт /ЗСВ/, подготовка на 

измененията на процесуалните закони и на Наказателния кодекс, въвеждане на 

електронното правосъдие, както и  хармонизиране на други закони с европейските 

директиви.  

Членовете на Висшия съдебен съвет поставиха въпроса за внесените от тях през 

2013 г. в МП предложения за изменение на ЗСВ, свързани с кариерното израстване и 

оценяването на магистратите, които ще позволят да се ускорят конкурсните процедури. 

Те поискаха в новия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната 

власт да бъдат отчетени направените от магистратите по апелативни райони коментари 

по проекта на МП, както и да се вземе предвид изготвеното от ВСС становище. 

 

- След обсъждане начина на явно гласуване при вземане на решения в 

заседанията си, Висшият съдебен съвет реши в заседанието на 14.01.2016 г. гласуването 

по всички точки от дневния ред да се осъществява с вдигане на ръка от всеки от 

членовете на Висшия съдебен съвет, при покана от председателстващия заседанието. 

Отчитането на резултатите бе осъществено чрез преброяване на гласовете от главния 

секретар на ВСС или от определено от него лице, като е отразено в протокола. 

ВСС възложи на Комисията по правни въпроси и Комисия „Професионална 

квалификация, информационни технологии и статистика“ изработването на временни 

правила за провеждане на явното гласуване и предложи на министъра на правосъдието 

да свика заседание на Висшия съдебен съвет за приемане на временни правила за 

провеждане на явното гласуване на 20.01.2015 г. 

 

 
ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Висшият съдебен съвет обедини дисциплинарни производства по описа на 

ВСС в общи производства, по три дисциплинарни дела срещу магистрати, както 

следва: 

 

- В едно общо производство по дисциплинарно дело № 30/2015 г. ще продължат 

дисциплинарно дело № 30/2015 г. и дисциплинарно дело № 55/2015 г. образувани 

срещу съдия Златка Николова Чолева за извършени от нея дисциплинарни нарушения 

по чл.307, ал.4, т.1, т.2, т.4 и евентуално т.5 от ЗСВ. 

 

- В едно общо производство по дисциплинарно дело № 33/2015 г. ще продължат 

дисциплинарно дело № 33/2015 г. и дисциплинарно дело № 53/2015 г. образувани 

срещу съдия Виолета Иванова Йовчева за извършени от нея дисциплинарни нарушения 

по чл.307, ал.4, т.1, т.2, т.4 и евентуално т.5 от ЗСВ.  

 

- В едно общо производство по дисциплинарно дело № 18/2015 г. ще продължат 

дисциплинарно дело № 18/2015 г. и дисциплинарно дело № 54/2015 г. образувани 
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срещу съдия Елка Христова Пенчева за извършени от нея дисциплинарни нарушения 

по чл.307, ал.4, т.1–т.5 от ЗСВ. 

 
 

СЪДИЛИЩА 

- Дария Никова Проданова - съдия във Върховния касационен съд и председател 

на Първо търговско отделение бе назначена на длъжност „заместник-председател” на 

Върховния касационен съд. 

 

 
ПРОКУРАТУРИ 

- Висшият съдебен съвет одобри поименните списъци на хабилитираните 

преподаватели и магистрати от районни прокуратури за избор на членове на конкурсни 

комисии по обявения с пр. № 62/16.12.2015 г. на Висшия съдебен съвет конкурс за 

първоначално назначаване в районните прокуратури и определи чрез жребий 

поименния състав на двете конкурсни комисии.  

 

КПЕПК 

- Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия 

съдебен съвет прекрати преписката срещу председателя на Върховния касационен съд 

Лозан Панов, образувана по сигнал във връзка с речта му, произнесена на тържествения 

пленум за отбелязване на 135-та годишнина на ВКС. Етичната комисия реши да не се 

извършва проверка по случая. 

 

- ВСС се запозна със становището на Комисия „Професионална етика и 

превенция на корупцията” на ВСС по преписка №94-00-1204/2015, образувана по 

публикувани в интернет сайта „Биволъ” записи на разговори. Висшият съдебен съвет 

прие, че поради незаконност и манипулиране на записите, публикувани в сайта 

“Биволъ”, същите не могат да представляват достоверна информация за съдържанието 

на разговорите. Проверката на съдържанието на разговорите с други способи, не е 

установила нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от 

магистрати и членове на ВСС. 

 

-На проведено работно заседание на Висшия съдебен съвет на 18.01.2015г., 

девет от присъстващите 18 членове на съвета дадоха съгласие да бъде предоставена 

разпечатка за изходящите SMS-и от ползваните от тях мобилни апарати във времевия 

интервал 9,30 – 12,30 ч. на 14.01.2016 г.  
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