
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 07.03. 2016г.– 12.03.2016г. 

 

 

Висшият съдебен съвет прие доклада за извършеното проучване в апелативни 

райони Пловдив и Бургас относно преформатиране на съдебната карта на Република 

България и реши в срок до 31 март 2016г., сформираните екипи по апелативни райони, 

определени с Протокол №47/17.09.2016г. да представят в Комисията по анализ и 

отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт конкретни 

предложения за промени в съдебната карат на районните съдилища и районните 

прокуратури. КАОСНОСВ в срок до 16.04.2016г. да изготви времеви график за 

действията, въз основа на направените предложения за промени в съдебната карта на 

районните съдилища и районните прокуратури. 

 

* * * 
Висшият съдебен съвет освободи девет магистрати от заеманата длъжност във 

връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към 

Висшият съдебен съвет, както и възстанови досегашните инспектори на длъжностите, 

които са заемали преди избирането им. 

 

* * * 
 Висшият съдебен съвет учреди инициативен комитет за честване на 25 

годишнината от създаването на ВСС /т.108/ 

 

* * * 
 
 ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

 Четири конкурсни процедури за избор на административен ръководител в 

Районен съд – гр. Разлог, Районен съд – гр. Ивайловград, Районна прокуратура – 

гр. Лом и Районна прокуратура – гр. Тутракан проведе Висшият съдебен съвет. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи за втори мандат Димитър Иванов Думбанов  на 

длъжността „административен ръководител-председател” на Районен съд – гр. Разлог. 

Кандидатът бе единствен участник в конкурсната процедура. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи Калоян Симеонов Петров, на длъжността 

„административен ръководител-председател” на Районен съд –  гр. Ивайловград. 

Кандидатът бе единствен участник в конкурсната процедура. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи Росен Обретенов Станев, на длъжността 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. Лом. Кандидатът бе 

единствен участник в конкурсната процедура. 

 

 - Висшият съдебен съвет назначи Павлинка Георгиева Алекова, на длъжността 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. Тутракан. Кандидатът бе 

единствен участник в конкурсната процедура. 
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 ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Висшият съдебен съвет разгледа предложение за образуване, предложение 

за спиране на дисциплинарно производство и две дисциплинарни дела. 

 

-Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Богдана Николова 

Желявска – съдия в СГС и на Мария Велизарова Златарева  – съдия от Районен съд – гр. 

Пирдоп.  

 

-Висшият съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело №43/2015г. по 

описа на ВСС, до приключване на наказателното производство с окончателен съдебен 

акт. 

 

-Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на 

дисциплинарно наказание на Веселина Йорданова Ставрева  – съдия в Софийски 

градски съд и избра чрез жребий дисциплинарен състав: Димитър Узунов, Калин 

Калпакчиев и Юлиана Колева. 

 
 

 ПРАВНА КОМИСИЯ 

 Висшият съдебен съвет прие Правила за изменение и допълнение на Правилата 

за организация и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и 

младши прокурори в края на обучението в НИП. 

                                                                   
  

КОНКУРСИ 

 Висшият съдебен съвет одобри поименните списъци на магистрати от 

апелативните и окръжните съдилища и прокуратури и определи чрез жребий 

поименните състави на изпитните комисии за провеждане на изпитите на кандидатите 

за младши съдии и младши прокурори в края на обучението на НИП.  

 

 Във връзка със заявления за отводи ВСС определи чрез жребий резервни 

членове на комисии в обявените от ВСС конкурси с протоколи № 10/25.02.2016г., 

№05/28.01.2016г., Протокол №62/16.12.2015г. 

 

 Висшият съдебен съвет откри процедура за избор на административни 

ръководители в органите на съдебната власт. 

 
 СЪДИЛИЩА 

Висшият съдебен съвет поощри и освободи от длъжност един съдия, определи 

и.ф. административен ръководител на Районен съд – гр. Шумен, съкрати една длъжност 

„съдия” и разкри една длъжност „заместник на административния ръководител – 

заместник – председател” в Административен съд – гр. Смолян, на която назначи Васил 

Банков Чалъков; проведе периодично атестиране на 26 съдии и повиши на място в по-

горен ранг 20 съдии. 
 

ПРОКУРАТУРИ 

Висшият съдебен съвет назначи Милена Георгиева Кирова – Стоянова на  

длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор” на Районна прокуратура – гр. Варна, проведе периодично атестиране на 8 

прокурори и 4-ма следователи, повиши на място в по-горен ранг четирима прокурори; 

остави без уважение предложението на Борис Анастасов Луков – и.д. районен прокурор 
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на Районна прокуратура гр. Малко Търново и възстанови Андрей Иванов Янкулов на 

длъжност „прокурор4 в Софийска районна прокуратура . 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Висшият съдебен съвет оптимизира щатната численост на съдебната 

администрация, като увеличи щатната численост на ВАС с една щ бр. за „съдебен 

помощник” след намаляване щатната численост на Административен съд София-област 

със свободната длъжност „административен секретар”. По предложение на 

административните ръководители на Административен съд – Перник, 

Административен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Кюстендил беше намалена 

щатната численост със 7 свободни длъжности за съдебни служители в посочените 

съдилища с мотивите, че натовареността на служителите е под средната за страната, 

Районен съд – Оряхово. След оптимизация по предложения на административните 

ръководители беше увеличена щатната численост на Апелативен съд – Варна, 

Административен съд – Бургас, Районен съд – Пазарджик и Апелативен съд – Бургас.  

 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА 

Висшият съдебен съвет изпрати на Министерство на правосъдието и Работната 

група за съставяне на проект на Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за 

съдебната власт информация за Система за електронно гласуване за пряк избор на 

членове на ВСС, разработена по договор за „Разработване и внедряване на единен 

портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал“ в 

изпълнение на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна 

комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на 

съдебната власт“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет“, за сведение. 
 

 Висшият съдебен съвет взе решения във връзка с Единната информационна 

система за противодействие на престъпността и обмен на информация между 

ведомствените информационни системи и ядрото на ЕИСПП 

 

* * * 
 Висшият съдебен съвет определи Соня Найденова – член на ВСС за участие в 

двустранна среща-видеоконферентен разговор с представители на Европейската 

комисия, която ще се проведе на 23 март 2016 г. в Министерство на финансите, в 

рамките на Европейския семестър, за проследяване напредъка в изпълнението на 

препоръките на Съвета от 14 юли 2015 г. 

 

* * * 
Висшият съдебен съвет прие финансова обосновка към Плана за действие за 

изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. в 

рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. В изготвената финансова обосновка 

са описани дейностите, предложени от ВСС в Плана за действие за 2016 г., за които се 

предвиждат бюджетни средства. За останалите дейности, които не са включени във 

финансовата обосновка, се очаква външно финансиране, включително и по ОПДУ. 

 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 

Проверката на КПЕПК продължава със събиране на допълнителна информация 

във връзка с изслушванията на следователя Бойко Атанасов и разследващи магистрати. 
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