
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 04.04. 2016г.– 08.04.2016г. 

 

 
ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

Три конкурсни процедури за избор на административен ръководител в Районна 

прокуратура – гр. Несебър, Районна прокуратура – гр. Габрово и Районна прокуратура 

– гр. Малко Търново проведе Висшият съдебен съвет. 

 

-Висшият съдебен съвет назначи Радост Бошнакова на длъжността „административен 

ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура- гр. Несебър. Кандидатът бе 

единствен участник в конкурсната процедура. 

 

-Висшият съдебен съвет назначи Пламена Дичева – Атанасова на длъжността 

„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – гр. 

Габрово. Другият кандидат в конкурсната процедура бе Милен Миков, прокурор в 

Районна прокуратура – гр. Габрово. 

 

-Висшият съдебен съвет назначи за втори мандат Райко Стоянов на длъжността 

„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура гр. 

Малко Търново. Кандидатът бе единствен участник в конкурсната процедура.  

 
 

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 
Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Стойчо Ненков, 

прокурор в Апелативна прокуратура – гр. София; освободи от длъжност „заместник на 

административния ръководител” Лилия Йорданова заместник-окръжен прокурор в 

Окръжна прокуратура – гр.Монтана; обедини производствата по две дисциплинарни 

дела в образувани срещу съдия Мариян Марков, което да продължи по дисциплинарно 

дело 27/2015 г. и образува четири дисциплинарни производства за налагане на 

дисциплинарни наказания, както следва на: Мария Дамянова – административен 

ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Девин/; Петко Минев – 

прокурор в Районна прокуратура – гр. Пловдив, на полк. Светослав Йосифов – военен 

следовател във Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив  и Никола Попов – съдия в 

Софийски районен съд. ВСС прие за сведение  заповедта на административния 

ръководител-председател на Районен съд – гр. Сливен, с която е обърнато внимание на 

Иван Манчев – съдия в Районен съд - гр. Сливен  и Решение № 44/22.02.2016г., 

постановено по адм. дело №711/2015г. на Административен съд гр. Добрич, с което е 

обявена за нищожна заповедта на административния ръководител на Окръжна 

прокуратура - гр. Добрич. 

 
 

КОНКУРСИ 

Висшият съдебен съвет повиши в длъжност и премести класираните кандидати за 

заемане на длъжността „съдия” в апелативните съдилища – Търговска колегия и 

Наказателна колегия, съгласно обявените конкурси с решение на ВСС по протокол 

№41/16.07.2015г.; откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 

от ЗСВ от Районен съд – гр. Карлово в Районен съд – гр. Пловдив и определи чрез 

жребий резервни членове на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право 

и процес в края на обучението им в НИП и конкурсна комисия във връзка с 
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провеждането на конкурса за младши съдии, обявен с решения на ВСС по протокол 

№05/28.01.2016г. 

 
 

СЪДИЛИЩА 

Висшият съдебен съвет поощри двама съдии от Апелативен съд – гр. София и 

Апелативен съд – гр. Пловдив, проведе атестиране на 17 съдии и повиши на място в 

по-горен ранг един съдия. 
 

 

ПРОКУРАТУРИ 

Висшият съдебен съвет назначи на длъжност „заместник на административния 

ръководител – заместник районен прокурор” Павел Стойков Любенов в Районна 

прокуратура гр. Добрич и Галина Милчова Тодорова в Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил; проведе атестиране на двама прокурори и четирима следователи; повиши 

на място в по-горен ранг четирима прокурори и един следовател. 
 

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Висшият съдебен съвет прие принципни насоки относно структурата на 

администрацията в органите на съдебната власт и оптимизира щатната численост на 

съдебната администрация в органите на съдебната власт, като: увеличи щатната 

численост на ВАС с две щатни бройки чрез намаляване щатната численост на 

Административен съд – Варна с две свободни щатни бройки; трансформира една 

щатна бройка в Окръжен съд – Стара Загора; намали щатната численост на Окръжен 

съд – Видин  и Районен съд – Карнобат  с по една свободна щатна бройка  

 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА 

Висшият съдебен съвет прие обобщените статистически таблици за дейността на 

апелативните, военните, окръжните, административните, специализираните и 

районните съдилища за 2015 година. 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

- Висшият съдебен съвет уведоми министъра на правосъдието, за изпълнението на 

препоръка № 5 към Република България от Доклада за оценка от шестия кръг на 

взаимно оценяване: „Практическо прилагане и действие на Решение 2002/187/ПВР на 

Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата 

срещу сериозната престъпност и на Решение 2008/976/ПВР относно Европейската 

съдебна мрежа по наказателноправни въпроси“ Доклад за България, чрез създаване на 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 

Република България и определяне на съдии за контактни точки в Европейската съдебна 

мрежа, съгласно решения на ВСС по протоколи№ 44/30.07.2015 г., т. 30, № 

4/27.01.2016 г., т. 54 и № 15/24.03.2016 г., т. 80. 

 

- Висшият съдебен съвет реши, че не следва да е отговорна институция за одобряване и 

съгласуване на мерки по Проекта на Националната програма за реформи за 2016г., 

поради което не съгласува проекта на Националната програма и не определи свой 

представител за участие в двустранна среща – видеоконферентен разговор с 

представители на Европейската комисия, насрочена за 12 април 2016 г. в 

Министерство на финансите в рамките на Европейския семестър за проследяване 

напредъка в изпълнението на препоръките от Съвета от 14 юли 2015 г. 
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-Висшият съдебен съвет прие поканата за членство в Асоциацията „Приятели на ERA” 

/Академия по европейско право/ 

 

- Висшият съдебен съвет одобри представената информация за напредъка по 

Механизма за сътрудничество и оценка за периода 01.01.2016г.-31.03.2016г. и 

определи участниците за срещата с екип от Европейската комисия, в рамките на 

експертната мисия по МСО, която ще се проведе на 22.04.2016г.  

 
КОМИСИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Висшият съдебен съвет прие проекта на Постановление за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. за нуждите на 

Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура за сградата на бул. „Ген. М. 

Д. Скобелев” № 23, с приложена финансова обосновка, като същият е изпратен на 

Министъра на правосъдието. 
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