
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 22.02. 2016г.– 27.02.2016г. 

 

 
 ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

 Три конкурсни процедури за избор на административен ръководител в 

Районна прокуратура - гр. Крумовград, Районна прокуратура – гр. Елена и  

Районна прокуратура – гр. Момчилград проведе Висшият съдебен съвет. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи Петя Георгиева Чотрова на длъжността 

административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Крумовград. Кандидатът 

бе единствен участник в конкурсната процедура. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи Красимир Вълчев Сариев на длъжността 

административен ръководител на Районна прокуратура –  гр. Елена. Кандидатът бе 

единствен участник в конкурсната процедура. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи Емил  Александров Александров, на длъжността 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. Момчилград. Другият 

кандидат Мария Ангелова Михайлова, прокурор в Районна прокуратура Момчилград 

получи 1 глас „за”. 

 

 
 ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание, отложи 

произнасяне по едно дисциплинарно дело и разглеждане на предложение от 

петима членове на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание, както и 

разгледа три заповеди на административни ръководители, с които са наложени 

дисциплинарни наказания. 

 

-Висшият съдебен съвет, наложи на Адалберт Живков Кръстев/ – прокурор във Военно-

окръжна прокуратура – София, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.2 от ЗСВ – 

„порицание”, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.4, т.5 от ЗСВ. 

 

-Висшият съдебен съвет отложи произнасянето по дисциплинарно дело №5/2015 г. по 

описа на ВСС, поради заболяване на дисциплинарно привлеченото лице. 

 

-Висшият съдебен съвет отложи разглеждането на предложението за налагане на 

дисциплинарно наказание на Веселина Йорданова Ставрева – съдия в Софийски 

градски съд. 

 

- Висшият съдебен съвет потвърди заповедта на Христо Динев – административен 

ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура за налагане на  

дисциплинарно наказание – „забележка” на Росица Петрова Рускова - Петрова – 

следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура.  

 

- Висшият съдебен съвет потвърди заповедта на Валентин Вълков – административен 

ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч за налагане на 

дисциплинарно наказание – „забележка” на Христо Любенов Николов – следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч.  
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- Висшият съдебен съвет прие за сведение заповед на Тодор Деянов – административен 

ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Смолян, с която е 

обърнато внимание на Мария Василева Дамянова – административен ръководител – 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Девин. 

 
 

 КОНКУРСИ 

 Висшият съдебен съвет обяви свободните длъжности „съдия” във ВАС, 

определи чрез жребий  свободните длъжности „съдия” във ВАС и обяви конкурс  

за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемането им.  

 Във връзка с подадени заявления за отвод на членове на конкурсни 

комисии относно провеждането на конкурси за младши съдии и младши 

прокурори,  за първоначално назначаване в апелативните съдилища и за 

първоначално назначаване в районните прокуратури ВСС определи чрез жребий 

други членове на комисиите. 

Висшият съдебен съвет одобри поименни списъци на магистрати от 

апелативните и окръжните съдилища и прокуратури за избор на членове на 

изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в края на обучението 

им в НИП /т. 16/. 

  

 
 СЪДИЛИЩА 

Висшият съдебен съвет освободи двама съдии, на основание чл. 165, ал. 1, т.2; 

определи и.ф. административен ръководител на Окръжен съд – гр. Велико 

Търново; проведе атестиране  на осем съдии; повиши на място в по-горен ранг 

един съдия. 
 

 

ПРОКУРАТУРИ 

Висшият съдебен съвет атестира шест прокурори и трима следователи и 

повиши на място в по-горен ранг четирима прокурори . 

 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Висшият съдебен съвет, с оглед оптимизиране щатната численост на съдебната 

администрация и във връзка с предложения на председателите на Районен съд – гр. 

Брезник и Районен съд – гр. Перник намали щатната численост на Районен съд – гр. 

Брезник с две щ. бр. и увеличи с толкова щатната численост на Районен съд – Перник. 

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И 

СТАТИСТИКА 

 

Висшият съдебен съвет прие Правила за достъп до електронни съдебни дела в 

Единния електронен портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на 

Република България, разработени в рамките на проект „Електронно правосъдие – 

проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура 

и единен електронен портал на съдебната власт“, договор за безвъзмездна помощ №13-

33-2/27.12.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския 

социален фонд.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС 

Във връзка с анализа на констатираните от ИВСС към ВСС случаи на 

нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.04.2015 

г.-30.09.2015 г.) в изпълнение на чл.60м от ЗСВ, 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 01.04.2015 г.-

30.09.2015г.; 

- Отчета на министъра на правосъдието относно постъпилите заявления и 

изплатените обезщетения по реда на Глава трета „а” от ЗСВ за периода 01.04.2015 г.-

30.09.2015 г.; 

- Анализ на констатираните от ИВСС към ВСС случаи на нарушаване правото на 

разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.04.2015 г.-30.09.2015 г.) в 

изпълнение на чл.60м от ЗСВ. 

 

 

*  *  * 
 

 Висшият съдебен съвет утвърди управленски екип за целите на изпълнение на 

проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и 

прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“ по 

процедура BG 05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „ Добро управление”, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна 

и ефективна съдебна система” 

 

*  *  * 
Висшият съдебен съвет допълни критериите за подбор на кандидати за 

командировани национални експерти в генерални дирекции на Европейската комисия, 

одобрени с решение на ВСС по протокол №43/02.10.2014 г. 

 

*  *  * 

 Висшият съдебен съвет определи Милка Итова – член на ВСС за участник в 

актуализирания състав на Работна група 33 „Сътрудничество в областта на 

правосъдието“, с водещо ведомство Министерство на правосъдието. 
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