
 

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 30.11. 2015г.– 04.12.2015г. 

 

 

 
ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

Четири конкурсни процедури за избор на административен ръководител в 

Районна прокуратура – гр. Златоград, Районна прокуратура – гр. Пирдоп и 

Районна прокуратура – гр. Радомир и Районна прокуратура – гр. Тетевен проведе 

Висшият съдебен съвет.  

 

- За втори мандат с 19 гласа „за”, 1 „против“ и нито един „въздържал се“ Стела 

Веселинова Юрчиева-Башева за административен ръководител на Районна прокуратура 

– Златоград. Кандидатът беше единствен участник в конкурса. 

 

- С 16 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” бе избран за втори мандат Александър 

Кирилов Александров за административен ръководител на Районна прокуратура – гр. 

Пирдоп.  Кандидатът беше единствен участник в конкурса. 

 

 -Ангел Михайлов Алексов, единствен кандидат в конкурса, бе избран с 14 гласа „за”, 

нито един „против“ и 4 „въздържали се“ за административен ръководител на Районна 

прокуратура - Радомир. 

  

- Единодушно с 19 гласа „за”, бе избрана Калина Димитрова – Кънчева за 

административен ръководител на Районна прокуратура – Тетевен. Прокурор Кънчева 

бе единствен кандидат в конкурса. 

 

 
ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Предложения за налагане на дисциплинарни наказания, решение на 

Административен съд – Враца за отмяна на заповед на административен 

ръководител, писмо от директора на Националното бюро за контрол на 

специалните разузнавателни средства и спиране на производството по 

дисциплинарно дело №19/2013г. бяха разгледани от ВСС. 

 

- Висшият съдебен съвет не образува дисциплинарно производство за налагане на 

дисциплинарно наказание на прокурор Христо Димитров Динев – административен 

ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, и на прокурор 

Боряна Димитрова Бецова – прокурор в Софийска градска прокуратура 

 

- ВСС наложи на Пламен Георгиев Тодоров – съдия в Районен съд – Кнежа, 

дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.1 от ЗСВ – „забележка“. 

 

-Приета бе за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна 

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

Марин Йорданов Маринов – прокурор в Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура – гр. Русе  
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-ВСС прие за сведение Решение № 325/15.10.2015г. на Административен съд – Враца, с 

което е отменена заповед на административния ръководител на Районна прокуратура 

гр. Бяла Слатина, за обръщане на внимание на Методи Ангелов Маринов -  която, на 

основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Методи Ангелов Маринов – 

прокурор в Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина. 

 

 

 ВСС спря  производството по дисциплинарно дело №19/2013г. на ВСС срещу Румяна 

Ченалова, на основание чл. 54, ал.1, т. 5 от АПК  
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА 

- Висшият съдебен съвет ще участва като бенефициент с проектни предложения в 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Добро управление“.  

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

Висшият съдебен съвет прие доклади от проведени международни срещи с участието 

на членове на ВСС, както и представители на съдебната власт. 

 
 

 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет 

проведе заседание във връзка със самосезирането й по публикации в интернет сайта 

„Биволъ”. 

 

Съдиите от Софийския апелативен район обсъдиха с членове на ВСС своите 

предложения за реформа на съдебната карта 

 

Висшия съдебен съвет представи дейността си пред експертната мисия на Европейската 

комисия  

 

ВСС поощри с отличие „служебна благодарност и грамота” за проявен висок 

професионализъм четирима прокурори  
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