
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 25.01.2016г.– 29.01.2016г. 
 

 

ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

 Висшия съдебен съвет прие позиция срещу опита на политически сили за груба 

намеса в работата на съдебната власт.  

 

 

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 Висшият съдебен съвет насрочи на 03.02.2016 г. от 14.00 ч. заседание за 

разглеждане на Доклад на комисията до Европейския парламент и Съвета относно 

напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 27.01.2016 г. 

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 Висшият съдебен съвет определи Камен Иванов – член на ВСС, за разпоредител 

по бюджета на съдебната власт. 

 

УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗИД НА ЗСВ 

 Висшият съдебен съвет определи представители от ВСС за участие в работна 

група за изготвяне на проект на ЗИД на ЗСВ. 

 

 

РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 

 Висшият съдебен съвет съгласува пътните карти към Актуализирана стратегия 

за продължаване на реформата в съдебната система с техни предложения.  

 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

 Висшият съдебен съвет избра Александър Людмилов Григоров – 

и.ф.административен ръководител – председател на Окръжен съд-гр.Плевен, за 

„административен ръководител – председател” на Окръжен съд-гр.Плевен.  

 

 

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарни наказания по две 

дисциплинарни дела по описа на ВСС и прие за сведение заповеди на 

административни ръководители. Съветът отмени дисциплинарно наказание, 

наложено от административен ръководител, и не наложи наказание във връзка с 

обжалвано от административен ръководител решение на ВСС. 

 

 - Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарни наказания по две 

дисциплинарни дела по описа на Съвета, както следва:  

 - на Кирил Димитров Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура, 

наказание по чл.308, ал.1, т.3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово 

възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца, за извършени по чл.307, ал.4, т.1 и т.2, 

предложение 2 от ЗСВ нарушения. 

 - на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствен отдел при Софийска 

градска прокуратура, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, 

т.2 и т.5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ „порицание”. 
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 - Висшият съдебен съвет прие за сведение заповеди на административни 

ръководители, с които е обърнато внимание на магистрати, както следва: 

 - Заповед на Аксиния Атанасова – административен ръководител-председател на 

Районен съд гр. Костинброд, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание 

на Мариана Димчева Станкева – съдия в Районен съд гр. Костинброд. 

 - Заповед на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на 

Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато 

внимание на Милко Момчев Момчев – прокурор в Софийска градска прокуратура. 

  

 - Висшият съдебен съвет отмени наложеното със Заповед на Петър Белчев – 

административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. София, 

дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – „порицание“,  на Деян Славов 

Динев – прокурор в Софийска районна прокуратура.Преписката ще бъде върната на 

административния ръководител на Софийска районна прокуратура за преценка дали да 

упражни правомощията си по чл. 327 от ЗСВ. 

 

 - Във връзка с решение по административно дело по описа на Върховния 

административен съд, постановено по жалба срещу решение на ВСС по Протокол № 

9/26.02.205 г., т. 83, с което не е наложено наказание на Свилен Иванов Братоев – 

прокурор в Районна прокуратура – гр. Карлово, Висшият съдебен съвет реши, че не 

налага дисциплинарно наказание „забележка” на Свилен Иванов Братоев – прокурор в 

Районна прокуратура – гр. Карлово. 

 

 

КОНКУРСИ 

Висшият съдебен съвет назначи класирани кандидати в конкурси и обяви нови 

конкурсни процедури: 

 

 - Висшият съдебен съвет назначи класираните кандидати в конкурс за 

първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността 

„прокурор” в окръжните прокуратури, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по 

Протокол № 28/27.05.2015 г.  

 

 - Висшият съдебен съвет обяви конкурс за заемане на 18 свободни длъжности за 

„младши съдия” в окръжните съдилища, както следва: 

1. Окръжен съд гр. Благоевград – 1 /една/ свободна длъжност; 

2. Окръжен съд гр. Бургас – 2 /две/ свободни длъжности; 

3. Окръжен съд гр. Варна – 3 /три/ свободни длъжности; 

4. Окръжен съд гр. Пловдив – 2 /две/ свободни длъжности; 

5. Окръжен съд гр. Хасково – 1 /една/ свободна длъжност; 

6. Софийски градски съд  - 9 /девет/ свободни длъжности. 

 

 - Висшият съдебен съвет обяви конкурс за заемане на 30 свободни длъжности за 

„младши прокурори” в районните прокуратури, както следва: 

1. Районна прокуратура Благоевград – 1 /една/ свободна длъжност; 

1. Районна прокуратура Бургас – 1 /една/ свободна длъжност; 

3. Районна прокуратура Варна – 2 /две/ свободни длъжности; 

4. Районна прокуратура Велико Търново – 1 /една/ свободна длъжност; 

5. Районна прокуратура Ихтиман – 1 /една/ свободна длъжност; 
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6. Районна прокуратура Кюстендил – 1 /една/ свободна длъжност; 

7. Районна прокуратура Несебър – 1 /една/ свободна длъжност; 

8. Районна прокуратура Пазарджик – 1 /една/ свободна длъжност; 

9. Районна прокуратура Плевен – 2 /две/ свободни длъжности; 

10. Районна прокуратура Пловдив – 3 /три/ свободни длъжности; 

11. Районна прокуратура Русе – 1 /една/ свободна длъжност; 

12. Районна прокуратура Сандански – 1 /една/ свободна длъжност; 

13. Районна прокуратура Сливен – 1 /една/ свободна длъжност; 

14. Районна прокуратура Стара Загора – 2 /две/ свободни длъжност; 

15. Софийска районна прокуратура – 11 /единадесет/ свободни длъжности. 

 

 Висшият съдебен съвет във връзка с Мотивирано предложение за второ 

класиране по обявения конкурс за преместване в длъжност „прокурор” в Районна 

прокуратура-гр.Хасково, обявен с решение на ВСС по Протокол № 25/14.05.2015 г., 

премести на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Христина Запрянова 

Жисова – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, в длъжност „прокурор” в 

Районна прокуратура гр. Хасково 

 

 - Висшият съдебен съвет определи членове на първа конкурсна комисия във 

връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните 

прокуратури, обявен с решение на ВСС по Протокол № 62/16.12.2015 г. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА 

 Висшият съдебен съвет прие за сведение Справка за разгледаните и решени 

преписки от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към 

ВСС за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. и справка за разгледаните и решени 

преписки, образувани по жалби и сигнали съгласно чл.16 и чл.17 от Вътрешните 

правила за организацията и дейността на КПЕПК за периода 01.01.2015 г. – 

31.12.2015 г. 

 

 

СЪДИЛИЩА 

 Висшият съдебен съвет проведе периодично атестиране на основание, чл. 

196, т. 2 от Закона за съдебната власт, на 18 съдии и повиши на място в по-горен 

ранг, на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт, 14 съдии. 

  

 - Висшият съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, 

Кирил Захариев Николов от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд, гр. Пловдив. 

 

 

ПРОКУРАТУРИ 

 Висшият съдебен съвет на основание чл.130, ал.6, т. от Конституцията на 

Република България определи обхват и структура на годишния доклад за 

прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите 

органи през 2015 г.  

 

 Висшият съдебен съвет проведе периодично атестиране, на основание чл. 

196, т. 2 от Закона за съдебната власт на 15 прокурори и повиши на място в по-

горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ 10 прокурори, като остави без уважение 
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предложението на Радослава Иванова Митева - Евтимова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Дупница,  за повишаване на място в по-горен ранг. 

 

 - Висшият съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, 

Ангел Петров Танев – прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа, за изпълняващ 

функциите на административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Кнежа.  

 

 - Висшият съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, 

Тодорка Стоянова Цончева - прокурор в Районна прокуратура гр. Котел, за изпълняващ 

функциите на административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура  гр. Котел.  

 

 - Висшият съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, 

Иван Борисов Минковски – прокурор в Районна прокуратура, гр. Мездра, от заеманата 

длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор” на Районна прокуратура гр. Мездра.  

 

 Висшият съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Цветомила 

Тошкова Пашовска - Николовска – прокурор в Районна прокуратура гр. Мездра, на 

длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор” на Районна прокуратура гр. Мездра. 

 

 - Висшият съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, 

Детелина Иванова Маркова – прокурор в Районна прокуратура, гр. Монтана, от 

заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-

районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Монтана.  

 

 - Висшият съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Нина 

Светославова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана, на длъжността 

„заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на 

Районна прокуратура гр. Монтана. 

 

 - Висшият съдебен съвет назначи, на основание чл.168, ал. 2 от ЗСВ, Николай 

Сотиров Трендафилов – прокурор в Районна прокуратура, гр. Хасково, на длъжността 

„заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на 

Районна прокуратура, гр. Хасково.  

 

 - С решение на Висшият съдебен съвет , на основание чл. 207, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт статут на несменяемост придобиват Николета Лъчезарова Добрилова - 

Арнаудова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна и Светослав Николаев 

Стойнов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, Светлана Иванова Данева - 

заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Варна, Величка Петрова Христова – прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пазарджик, Георги Николов Кърпаров - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пловдив, Ива Рашкова Рангелова – прокурор в Районна прокуратура 

гр. Разград и Владимир Цветелинов Колев - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Шумен 

 

 



ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ 

 Висшият съдебен съвет реши да бъде създаден раздел към Годишните 

доклади на ВСС, ИВСС, ВКС, ВАС и на ПРБ, съдържащ информация за 

напредъка по изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 

2014 - 2020, приета с решение на ВСС по Протокол №10/05.03.2015 г., т.3.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 Висшият съдебен съвет прие за сведение докладите от проведените 

международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет, както и 

представители на съдебната власт, и възложи на дирекция „Информационни 

технологии и съдебна статистика” да публикува докладите на Интернет 

страницата на ВСС в съответните раздели. 

 

 Висшият съдебен съвет одобри кандидатурите на съдии за членове на 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни 

дела в Република България и за национално лице за контакт на Национална 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – 

търговски дела. 

 - Висшият съдебен съвет одобри кандидатурите за членове на  Национална 

съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република 

България, както следва: 

- Теодорина Димитрова – Николова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново; 

-  Светла Даскалова – съдия в Окръжен съд гр. Варна;  

-  Румяна Райкова – съдия в Окръжен съд  гр. Шумен.  

 

 - Висшият съдебен съвет одобри кандидатурата на Валентина Тотева Бошнякова 

– Събинска – съдия в Окръжен съд гр. Смолян за национално лице за контакт за 

Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – 

търговски дела. 

 

НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 Висшият съдебен съвет реши Комисия „Професионална етика и превенция на 

корупцията” и Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

взаимодействие с ИВСС да изготвят становище относно правото на магистратите да 

участват в обществени дебати и свободно да изразяват публично мнение по политиките 

на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и всички останали въпроси на 

обществения живот. Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” и 

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

взаимодействие с ИВСС да изготвят становище относно възможността магистрати, 

органи на съдебната власт и съсловни организации на магистрати да получават 

извънбюджетно финансиране, свързано с професионалната дейност. 

 Становищата на двете комисии да се внесат за обсъждане и приемане в 

пленарния състав на Висшия съдебен съвет в срок до 10 март 2016 г.  

 

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Висшият съдебен съвет прие отчет за дейността на Гражданския съвет при 

Висшия съдебен съвет от неговия съпредседател за предходния период от страна 

на ВСС - Румен Георгиев.  
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http://www.vss.justice.bg/page/view/2841


 Висшият съдебен съвет определи Светла Петкова за съпредседател на 

Гражданския съвет от страна на Висшия съдебен съвет. 
 

 Гражданският съвет проведе заседание на 29.01.2016 г., на което прие отчет за 

дейността на съпредседателите му през 2015 г. – Румен Георгиев от страна на ВСС и 

Гергана Мутафова от страната на членуващите в Гражданския съвет професионални и 

неправителствени организации.  

 Като съпредседател на Гражданския съвет от страна на ВСС встъпи Светла 

Петкова – член на Висшия съдебен съвет.  

 Гражданският съвет прие програма за своята дейност през 2016 г. Тя включва 

десет основни насоки за работа: 

 - структурно и функционално изясняване на взаимоотношенията на Гражданския 

съвет с правосъдната система и подходи за нейното оптимизиране;  

 - оптимизиране на структурите на съдебната система;  

 - промени в Закона за съдебната власт;  

 - преструктуриране и оптимизиране на съдебната карта;  

 - изясняване и регламентиране на отношенията възникващи във връзка с 

възлагане на съдебни експертизи;  

 - алтернативни способи за решаване на възникнали спорове; предвид 

облекчаване на работата на съдебната система;  

 - взаимодействие с Висшия съдебен съвет; провеждане на консултативни срещи 

с представители на съдебната власт и със сродни организации;  

 - популяризиране на електронни информационни системи в системата на 

правосъдието;  

 - прилагане на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. – 2020 г. 

 На заседанието Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет прие като нов 

член Института за пазарна икономика. Обсъдено бе отпадането от неговия състав на 

организации, заявили желание за това или непосещавали три поредни заседания като 

БАРЧ и ССБ. 

 На това заседание Гражданският съвет и неговите членове бяха поканени от 

новоизбрания съпредседател Светла Петкова да участват в извънредното заседание на 

Висшия съдебен съвет, насрочено за 3 февруари 2016 г., за обсъждане на Доклада на 

Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по 

механизма за сътрудничество и проверка от 27.01.2016 г и за набелязване на мерки към 

Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада. 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/10/protokol04-27_01_2016-0.pdf

