
 БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 18.04. 2016г.– 22.04.2016г. 

 

 

 На 20 април 2016 година Съдийската колегия на ВСС проведе първото си 

заседание, след като с решение на ВСС по протокол №18/14.06.2016г. на основание 

пар. 11, ал. 1, от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на 

Република България, във връзка с чл. 130а, ал. 3 и ал. 4 от Конституцията на Република 

България, ВСС разпредели членовете, избрани от Народното събрание, между 

съдийската и прокурорската колегии според длъжността, която са заемали преди избора 

си за членове на ВСС и конституира съставите на съдийската и прокурорската колегии 

на ВСС.  

 

 СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

  
КОНКУРСИ 

- Поради заявление за отвод, беше определен чрез жребий резервен член на 

конкурсната комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност 

и преместване във Върховен касационен съд – Търговска колегия, обявен с решение на 

ВСС по протокол № 08/11.02.2016г. 

 

- Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе гласуване по мотивирано 

предложение на Комисията по предложенията и атестирането за извършено второ 

класиране поради постъпили откази  на класирани кандидати в конкурса  за 

преместване в длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Враца и в Районен съд – гр. 

Пловдив, обявен с решение на ВСС по протокол № 27/21.05.2015 г. 

 
 СЪДИЛИЩА 

Освободени бяха заместник-административните ръководители на Окръжен съд – 

гр. Плевен, като на свободните длъжности бяха назначени Емил Стефанов Банков и 

Екатерина Тихомирова Георгиева – Панова – съдии в окръжния съд и беше проведено 

периодично атестиране на 14 съдии, повишени на място в по-горен ранг бяха 15 съдии. 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Съдийската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на съдебната 

администрация, като намали с по 1 щ.бр. щатната численост на Районен съд – Габрово, 

Районен съд – Мездра и Районен съд – Радомир. 

 

Съдийската колегия взе решение да предложи на Пленума на ВСС, на основание 

чл. 342, ал.1 от ЗСВ, да приеме Правилник за администрацията на Върховния 

административен съд. 

  

* * * 
Президентът на Европейска мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) се срещна с 

членове на Висшия съдебен съвет. 

 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ /КПЕПК/ изслуша 

Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд, и Радостина Данаилова – 
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ръководител на Търговското отделение там, във връзка с проверката, образувана по 

сигнал на Стефан Стойков и Николай Панков по повод смъртта на съдия Цветан Ценов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


