
 

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 07 – 11 декември  2015г. 

 

 

 
ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

Четири конкурсни процедури за избор на административен ръководител в 

Районен съд – гр. Своге, Районна прокуратура – гр. Дряново, Районна 

прокуратура – гр. Малко Търново и Районна прокуратура – гр. Чирпан проведе 

Висшият съдебен съвет.  

 

- Висшият съдебен съвет избра единодушно с 18 гласа „за” Румен Атанасов Стойнев за 

председател на Районен съд – Своге. Той бе единствен кандидат в конкурсната 

процедура. 

 

- С 18 гласа „за”, един „против” и нито един „въздържал се” бе избран прокурор Георги 

Ников Георгиев за административен ръководител на Районна прокуратура – гр. 

Дряново. Другият кандидат Диана Николаева Маркова – зам.-районен прокурор на 

Районна прокуратура -. Плевен се отказа от участие в процедурата. 

 

 -Георги Видев Видев, единствен кандидат в конкурса, бе избран единодушно с 18 

гласа„за” за районен прокурор на Районна прокуратура – Чирпан. 

  

- След проведено електронно гласуване и при обявения резултат Висшият съдебен 

съвет не назначи административен ръководител на Районна прокуратура – Малко 

Търново.  

 

 
ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Предложение за спиране на производство по дисциплинарно дело, заповед за 

наложено наказание от административен ръководител, справка за всички 

образувани от началото на мандата на ВСС дисциплинарни производства, с 

посочване на дисциплинарния състав, докладчик и продължителност на 

разглеждане, както и пет предложения от ИВСС за налагане на дисциплинарни 

наказания бяха разгледани от Висшия съдебен съвет. 

 

- ВСС отхвърли предложението на дисциплинарния състав за спиране на 

производството по дисциплинарно дело №27/2015г. по описа на ВСС срещу Мариян 

Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд. 

 

-Приета бе за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна 

прокуратура гр. Добрич, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на 

Красимир Иванов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик. 

 

-По предложение на ИВСС бяха образувани дисциплинарни производства за налагане 

на дисциплинарни наказания срещу  Методи Орлинов Лалов – председател на 

Софийски районен съд, съдиите от същия съд Снежанка Андонова Чалъкова, Върбан 
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Тодоров Върбанов, Николай Белев Василев и съдия Иво Никололаев Петров – съдия в 

Районен съд – Ботевград.  

Информация за дисциплинарните състави  избрани чрез жребий се съдържа в краткия 

стенографски протокол № 59/10.12.2015г., публикуван на сайта на ВСС, в раздел 

„Заседания на ВСС”. 

 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

- Висшият съдебен съвет преразпредели щатната численост  на съдебни служители в 

органите на съдебната власт посредством трансформиране, намаляване и увеличаване 

на щатната численост  от ниско натоварени във  високо натоварени органи. 

 

 
ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

 

-Висшият съдебен съвет съгласува проекта на Правилник за прилагане на Закона за 

защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство 

 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС 

 

- Висшият съдебен съвет прие данните от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за 

установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен 

срок за периода 01.10.2014 г. - 31.03.2015 г.; отчета на министъра на правосъдието, 

относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета ”а” 

от ЗСВ за периода 01.10.2014 г. - 31.03.2015 г. и анализа на констатираните от ИВСС 

случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок 

(01.10.2014 г. – 31.03.2015 г.) в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ, както и предложи мерки 

във връзка с направените констатации.  
 

- Висшият съдебен съвет възложи на комисия „Професионална етика и превенция на 

корупцията” към ВСС да изготви правила, с които да се осигури прилагането на чл. 

39а, ал. 1, т. 2-4 от ЗСВ и да ги представи на Висшия съдебен съвет. 

 

- Висшият съдебен съвет определи свои представители за комуникация с Управляващия 

орган на Оперативна програма „Добро управление”. 

 

- Висшият съдебен съвет прие решение за извършване на проверка във връзка с 

изнесена информация от Галя Георгиева, член на ВСС. 
 

 

 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

 

- Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” /КПЕПК/ проведе две 

заседания, на които изслуша Румяна Ченалова, проф.д-р Иван Тодоров от адвокатско 

дружество "Георгиев, Тодоров и Ко.", Георги Колев - председател на Върховния 

административен съд, членовете на Висшия съдебен съвет Милка Итова, Димитър 

Узунов и Ясен Тодоров и главния прокурор на Р България Сотир Цацаров във връзка 

със самосезирането на КПЕПК по публикувани в интернет сайта „Биволь” записи на 

разговори. Комисията изслуша и г-жа Маргарита Михнева, по нейна писмена молба, в 

която се сочат твърдения за притежавана информация, свързана с предмета на 

проверката.   
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- Екипите от членове на ВСС /определени с решение на ВСС по протокол 

47/17.09.2015г.  се срещнаха с административни ръководители и магистрати от 

Апелативен район – София  и Апелативен район – Велико Търново във връзка с 

промените в съдебната карта на районните съдилища и прокуратурите.  

 

- Членове на ВСС и експерти от АВСС се срещнаха с Дейвид Бърнстайн, Джорджия 

Харли и Арун Арая – екип от специалисти „Публичен сектор” на Световната банка в 

областта на управлението. 

 

- Професионалните и неправителствени организации, членуващи в Гражданския съвет 

към ВСС избраха Любомир Герджиков за съпредседател от страна на организациите. 

 

- Висшият съдебен съвет за шести път проведе церемония за връчване на отличия на 

поощрените по чл. 303 от ЗСВ магистрати. 
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