
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 14.03. 2016г.– 18.03.2016г. 

 

 

 
 ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

 Две конкурсни процедури за избор на административен ръководител в 

Районен съд – гр. Брезник и Районна прокуратура – гр. Димитровград проведе 

Висшият съдебен съвет. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи Веселин Хайдушки  на длъжността „административен 

ръководител-председател” на Районен съд – гр. Брезник. Кандидатът бе единствен 

участник в конкурсната процедура. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи за втори мандат Атанас Палхутев  на длъжността 

„административен ръководител-районен прокурор” на Районна прокуратура – гр. 

Димитровград. Другият кандидат в конкурсната процедура бе Антон Иванов, прокурор 

в Районна прокуратура – гр. Димитровград. 

 

 
 ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Висшият съдебен съвет образува три дисциплинарни производства, отложи 

произнасянето по дисциплинарно дело №5/2015г. по описа на ВСС, прие за 

сведение заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – гр. 

Стара Загора и прие за сведение решение №1594/15.02.2016г. на ВАС. 

 

-Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на 

дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски 

съд и избра чрез жребий дисциплинарен състав: Румен Георгиев, Мария Кузманова, 

Галя Георгиева. 

 

-Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на 

дисциплинарно наказание на Милена Кирова Кирова – прокурор в Районна 

прокуратура – гр. Ямбол и избра чрез жребий дисциплинарен състав: Васил Петров, 

Милка Итова , Ясен Тодоров. 

 

-Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на 

дисциплинарно наказание на Петьо Велков Петров  – към момента на внасяне на 

предложението за налагане на дисциплинарна наказание – следовател в Следствен 

отдел на Софийска градска прокуратура и избра чрез жребий дисциплинарен състав: 

Юлия Ковачева, Димитър Узунов, Каролина Неделчева. 
 

                                                               
  

КОНКУРСИ 

1. Във връзка със заявления за отводи ВСС определи чрез жребий резервни 

членове на комисии в обявените от ВСС конкурси с протоколи № 

03/21.01.2016г.,   №05/28.01.2016г, както и на изпитните комисии за 

младши съдии и младши прокурори в края на обучението им в НИП. 
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-  Висшият съдебен съвет отмени свое решение по протокол №13/10.03.2016г., т. 

26.1.5 в частта касаеща откриване на процедура за избор на административен 

ръководител – председател на Районен съд – гр. Благоевград. 

 
 СЪДИЛИЩА 

Висшият съдебен съвет проведе периодично атестиране на 3-ма съдии и повиши 

на място в по-горен ранг 3-ма съдии. 
 

ПРОКУРАТУРИ 

Висшият съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1.т. 1 един 

следовател и повиши на място в по-горен ранг един следовател и един прокурор. 

 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Висшият съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.01.2016 г. 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Висшият съдебен съвет утвърди щатната численост на съдилищата на Република 

България, на Прокуратурата на Република България, на Висшия съдебен съвет и на 

Националния институт на правосъдието към 31.12.2015 г. и 01.01.2016г.  

 
ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Висшият съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба 

за изменение на Наредба №2/29.06.2015г. за вписването, квалификацията и 

възнагражденията на вещите лица. 

 

* * * 
Висшият съдебен съвет реши в срок до 15.04.2016г. Комисията по 

професионална етика и превенция на корупцията да внесе във ВСС правилата, съгласно 

решение на Съвета по протокол №61/10.12.2015г.  

 

* * * 
Висшият съдебен съвет изслуша председателят на Софийски градски съд Калоян 

Топалов във връзка с представения 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. ВСС прие за изпълнени от 

ръководството на СГС, препоръките дадени от Временната комисия на ВСС; оцени 

положително и изрази подкрепа на действията на ръководството, съдиите и 

служителите на СГС по решаване на констатираните проблеми в управлението и 

дейността на съда и изрази категоричното си несъгласие с медийните атаки към 

ръководството на съда. 

 

* * * 
 

Висшият съдебен съвет упълномощи представляващият ВСС да подпише 

договор с „ЕСОФ БГ” за реализиране на on-line излъчване в реално време на 

заседанията на ВСС на интернет страницата му, за срок от една година. 

 

* * * 
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Висшият съдебен съвет реши да бъдат подписани партньорски споразумения с 

Община Ивайловград, Община Берковица, Община Троян и Община Попово във връзка 

с реализиране на проекти по схема „Енергийна ефективност в периферните райони” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.  

 

* * * 
Висшият съдебен съвет изрази становище по представения Закон за 

предотвратяване на корупцията и за отнемане на  незаконно придобито имущество. 

 

* * * 
Висшият съдебен съвет прие за сведение информацията, адресираща напредъка 

в областта „съдебна реформа” от Националния доклад за 2016 г. за България в рамките 

на Европейския семестър. 

 

* * * 
Висшият съдебен съвет бе домакин на Годишната среща на Националната съдебна 

мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България. 
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