
 БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 21.03. 2016г.– 25.03.2016г. 

 
 ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

 Три конкурсни процедури за избор на административен ръководител в Районен 

съд – гр. Кюстендил, Районен съд – гр. Шумен и Районна прокуратура – гр. Смолян 

проведе Висшият съдебен съвет. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи Мая Миленкова на длъжността „административен 

ръководител-председател” на Районен съд – гр. Кюстендил. Другият кандидат в 

конкурсната процедура бе Чавдар Тодоров, съдия в Районен съд – гр. Кюстендил. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи за втори мандат Емилиян Ангелов на длъжността 

„административен ръководител-председател” на Районен съд – гр. Шумен. Кандидатът 

бе единствен участник в конкурсната процедура. 

 

- Висшият съдебен съвет назначи Георги Кърпаров на длъжността „административен 

ръководител-районен прокурор” на Районна прокуратура – гр. Смолян. Кандидатът бе 

единствен участник в конкурсната процедура. 

 
 ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарни наказания на Бранислав 

Александров Славов, прокурор в Апелативна прокуратура – София  и Ивайло Христов 

Родопски, съдия в Районен съд – гр. Костинброд; не образува дисциплинарно 

производство за налагане на дисциплинарно наказание на Силвана Стоянова Лупова – 

прокурор в Районна прокуратура – гр. Пазарджик и прие за сведение заповед на Гриша 

Мавров - административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Стара Загора, с 

която е обърнато внимание на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура 

– гр. Стара Загора.  
   

КОНКУРСИ 

 Висшият съдебен съвет одобри поименните списъци на магистрати за избор на 

членове на конкурсни комисии и определи чрез жребий поименните състави на 

конкурсните комисии по обявените с пр. № 08/11.02.2016г. на ВСС конкурси за 

повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване във Върховния касационен съд 

– гражданска, търговски и наказателна колегия, Върховна касационна прокуратура и 

Върховна административна прокуратура. 

 

 Във връзка със заявления за отводи ВСС определи чрез жребий резервни 

членове на комисии в обявените от ВСС конкурси с протоколи №03/21.01.2016г, № 

05/28.01.2016г, както и на изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в 

края на обучението им в НИП. 

 
 СЪДИЛИЩА 

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

съдии; определи Ивайло Иванов – заместник-председател на Административен съд – 

Перник за и.ф. „административен ръководител – председател” на Административен съд 

– Перник; освободи Пламен Тошев Петков от заеманата длъжност „заместник на 

административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Видин и 
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назначи на същата длъжност Даниел Иванов Цветков, съдия в Районен съд – гр. Видин; 

проведе атестиране на 13 съдии и повиши на място в по-горен ранг 4-ма съдии. 
 

ПРОКУРАТУРИ 

Висшият съдебен съвет определи Татяна Борисова Маринова – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Провадия за и.ф. „Административен ръководител – районен 

прокурор” на Районна прокуратура гр. Провадия; назначи на длъжност заместник-

районен прокурор: Дилян Данев Михайлов в Районна прокуратура гр. Русе, Дойчо 

Петров Цонев в Районна прокуратура гр. Казанлък и Анета Кирилова Стоева в Районна 

прокуратура – гр. Дупница; откри процедура за преназначаване на следователи по реда 

на чл. 194 от ЗСВ от Военно-окръжна прокуратура Сливен в Окръжен следствен отдел 

при Окръжна прокуратура гр. Бургас; проведе атестиране на 5-ма прокурори и 4-ма 

следователи; повиши на място в по-горен ранг 4-ма прокурори. 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Висшият съдебен съвет оптимизира щатната численост на съдебната 

администрация, като намали с по 1 свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” 

щатната численост на Административен съд гр. Кюстендил и Районен съд гр. Балчик, 

намали щатната численост  на Административен съд гр. Плевен с 1 щ.бр. за длъжност 

„съдебен помощник” и увеличи щатната численост на Административен съд – София-

град с 1 щ.бр. за същата длъжност чрез преместване и даде съгласие председателя на 

Районен съд гр. Каварна да сключи договор с дирекция „Бюро по труда” за разкриване 

на едно работно място по Национална програма за заетост и професионално обучение 

на хора с трайни увреждания за длъжност „призовкар”. 
 

ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Висшият съдебен съвет прие за сведение годишния отчетен доклад за дейността 

на Националното бюро за правна помощ за 2015 година. 

 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

 Висшият съдебен съвет прие, че по отношение на Тодор Георгиев Тодоров – 

съдия в Софийски апелативен съд, не е налице несъвместимост по чл.195, ал.1, т.3 от 

ЗСВ, във връзка със сигнал от Брайън Конийли – управител на „Уест Лигъл” ООД. 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

ВСС одобри националното лице за контакт и членовете на Националната 

съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република 

България като контактни точки в Европейската съдебна мрежа. 

 

Висшият съдебен съвет съгласува мерките от компетентността на ВСС от 

проекта на Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на 

Европейската комисия от януари 2016 г. по Механизма за сътрудничество и оценка. 

 
АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

Висшият съдебен съвет измени и допълни Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите, приети с решение на ВСС от 16.12.2015 г. 

 

* * * 

http://www.vss.justice.bg/page/view/3662#72
http://www.vss.justice.bg/page/view/3662#75
http://www.vss.justice.bg/page/view/3662#74
http://www.vss.justice.bg/page/view/3662#80
http://www.vss.justice.bg/page/view/3662#83
http://www.vss.justice.bg/page/view/3662#81
http://www.vss.justice.bg/page/view/3664


Висшият съдебен съвет изпрати до Министерство на правосъдието предложение 

за промени и допълнения в проекта на Пътна карта за изпълнение на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 

 

* * * 
Позиция на Висшия съдебен съвет във връзка с епизоди на предаването 

„Директно по правни въпроси” с водещ адв. Мария Колева, излъчени на 23.02.3026г. и 

на 08.03.2016г. по Национална телевизия „СКАТ”. Позицията е изпратена до Съвета за 

електронни медии, Висшия адвокатски съвет и до Национална телевизия „СКАТ”. 
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