
ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА КЪМ ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ 

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И 

НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЧЛ. 308, АЛ. 1 

ОТ ЗСВ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2013 Г. –  30.06.2013 Г. 

 

Настоящият отчет съдържа информация за образуваните и 

приключили дисциплинарни производства във ВСС и за разгледани 

преписки в Комисия по дисциплинарните производства към ВСС за 

периода 01 юни - 30 юни 2013 г.  

Комисия по дисциплинарните производства към ВСС е разгледала 3 

/три/ дисциплинарни преписки, 1 /един/ постановен съдебен акт на  

Върховния административен съд, свързан с дисциплинарната практика и 2 

/две/ други писма . 

1. Дисциплинарни производства, образувани за периода 01 юни - 

30 юни 2013 г.  

През отчетния период във Висшия съдебен съвет са образувани 2 

/две/ дисциплинарни производства по реда на чл. 316 от ЗСВ – 2 /двете/ по 

предложение на административния ръководител:  

- срещу прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик. Решението е 

прието с  протокол  № 24/20.06.2013 г. на ВСС; 

-срещу прокурор в Софийска градска прокуратура. Решението е 

прието с протокол № 25/27.06.2013 г. на ВСС; 

Според вносителите посочените магистрати са извършили 

нарушения, свързани със системно неспазване на сроковете, предвидени в 

процесуалните закони, действие или бездействие, което неоправдано 

забавя производството и неизпълнение на служебни задължения. 

2. Приключени дисциплинарни производства по описа на ВСС за 

периода 01 юни - 30 юни 2013 г. През посочения период са приключени 2 

/две/ дисциплинарни производства:  

- д.д. № 29/2010 г. срещу заместник на административния 

ръководител на Окръжна прокуратура - Перник. С решение на ВСС по 

протокол № 24/20.06.2013 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл. 

308, ал.1, т. 5 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като заместник 

административен ръководител” на Окръжна прокуратура – гр. Перник. 



- д.д. № 6/2013 г. срещу прокурор в Софийска градска прокуратура. 

С решение на ВСС по протокол № 25/27.06.2013 г. е наложено 

дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”. 

3. Наложени дисциплинарни наказания на основание чл. 311, т. 1 

от ЗСВ във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1  и т. 2 от ЗСВ за 01 юни - 30 юни 

2013 г.  

Няма 

4. Заповеди по чл. 327 от ЗСВ за обръщане на внимание от 

административни ръководители за периода 01 юни - 30 юни 2013 г.  

Няма 

        

          


