
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС 

за периода 28.03.2016 г. – 01.04.2016 г. 

 

 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

 

Висшият съдебен съвет проведе конкурсни процедури за избор на административен 

ръководител в Районна прокуратура – Провадия и в Районна прокуратура – Царево.  

 

- Висшият съдебен съвет назначи Татяна Маринова на длъжността  административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Провадия. Кандидатът бе 

единствен участник в конкурсната процедура.  

 

- Висшият съдебен съвет назначи Кънчо Крумов на  длъжността „административен 

ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Царево. Кандидатът бе 

единствен участник в конкурсната процедура.  

 

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарни наказания на Светлана Николова 

Неделева – съдия в Районен съд – гр. Пловдив и на Стоян Ангелов Момов – съдия в 

Районен съд гр. Велики Преслав; не наложи дисциплинарно наказание на Калинка 

Иванова Илиева – Пандохова – съдия в Софийски градски съд и прие за сведение 

заповед на Петър Белчев – административен ръководител - районен прокурор на 

Софийска районна прокуратура, с която е обърнато внимание на Деян Славов Динев – 

прокурор в Софийска районна прокуратура.  

 

КОНКУРСИ 

 

Висшият съдебен съвет откри процедура за преназначаване на магистрати по 

реда на чл. 194 от ЗСВ като съкрати 8 щатни бройки и разкри нови в Административен 

съд София – град – 4 щатни бройки, Административен съд – Варна– 2 щатни бройки и в 

Административен съд – Велико Търново– 2 щатни бройки. 

 

Висшият съдебен съвет повиши в длъжност единадесет и премести четири 

класирани кандидати за заемане на длъжността „съдия” в административните съдилища 

в гр. София, гр. Пловдив, гр. Дупница, гр. Благоевград, гр. Хасково, гр. Стара Загора и 

гр. Бургас, , съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по 

Протокол № 35/18.06.2015 г. /обн. ДВ бр. 50/03.07.2015 г./.  
  

По повод заявления за отвод от членове на конкурсна комисия, във връзка с 

провеждането на конкурс за първоначално назначаване в апелативните съдилища – 

гражданска колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 

3/21.01.2016 г., определи нови членове на конкурсните комисии.  

 

По повод заявления за отвод от членове на конкурсна комисия, във връзка с 

провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури, 

обявен с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 62/16.12.2015 г., Висшият 

съдебен съвет определи нови членове на конкурсните комисии.  
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Висшият съдебен съвет определи  нов редовен член на изпитна комисия за 

младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. 

 

По повод заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с 

провеждането на конкурси за повишаване в длъжност и преместване на върховно ниво, 

обявени с решения на Висшия съдебен съвет по пр. № 08/11.02.2016 г., Висшият 

съдебен съвет определи редовни и резервни членове на конкурсната комисия. 

 

По повод заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с 

провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване във ВКС – 

Наказателна колегия, обявен с решения на ВСС по Протокол № 8/11.02.2016 г., 

Висшият съдебен съвет определи нов и резервен член на конкурсната комисия. 

 

ПРАВНА ДЕЙНОСТ 

 

Висшият съдебен съвет прие становище по представения проект на Закона за 

държавните помощи и становище по представения проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за електронните съобщения. 

 

 

 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

Висшият съдебен съвет прие Правилник за финансиране и отчитане на 

дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт. 
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