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БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 

ПЕРИОДА 27-31 ЮЛИ 2015г. 

 

 

 

Висшият съдебен съвет на заседанието си на 28.07.2015г.обобщи 

резултатите от обсъждането на ЗИД на ЗСВ и ЗИД на Конституцията на 

РБ с органите на съдебна власт. Поканени за участие бяха 

административните ръководители на апелативните съдилища и 

прокуратури, директора на НСлС и административните ръководителите на 

административните съдилища в седалищата на апелативните райони. 

 

На заседанието си на 30.07.2015г.: 

 

Висшият съдебен съвет със 17 гласа “за”,  5 “против” и  2 

“въздържал се” избра Деница Вълева Вълкова-Петкова – съдия в 

Апелативен съд - гр. Бургас за „административен ръководител – 

председател” на Апелативен съд - гр. Бургас. 

 

Висшият съдебен съвет с 13 гласа “за”, 5 “против” и 5 “въздържал 

се” избра Николай Владимиров Захманов – прокурор в Районна 

прокуратура - гр. Сандански за „административен ръководител – районен 

прокурор” на Районна прокуратура - гр. Сандански.  

 

 

Висшият съдебен съвет определи чрез жребий поименния състав на 

конкурсната комисия, на основание чл.183 от ЗСВ, по обявения конкурс за 

първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в 

административните съдилища./т.10 от Протокола/ 

 

Висшият съдебен съвет определи чрез жребий поименния състав на 

конкурсната комисия, на основание чл.189, ал.8 от ЗСВ, по обявения 

конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на 

свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури./т.12 от 

Протокола/ 

 

Висшият съдебен съвет определи чрез жребий поименния състав на  

конкурсната комисия, основание чл.189, ал.8 от ЗСВ, по обявения конкурс 

за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните 

длъжности за „съдия” в административните съдилища./т.14 от Протокола/ 

 

По предложение на и.ф. административния ръководител – 

председател на Софийски градски съд Владимир Йорданов Висшият 

http://www.vss.justice.bg/page/view/2909
http://www.vss.justice.bg/page/view/3080
http://www.vss.justice.bg/page/view/3080
http://www.vss.justice.bg/page/view/3080


 2 

съдебен съвет поощри с отличие „служебна благодарност и грамота” 

съдиите от СГС:  

Калоян Христов Топалов; Десислава Любомирова Попколева; 

Евелина Торос Папазян – Ангелова; Димитрина Ангелова Йорданова; 

Анжелина Данчова Христова; Хрипсиме Киркор Мъгърдичян; Любомир 

Илиев Василев;Красимир Атанасов Машев и Евгени Димитров Георгиев.  

 

По предложение на членове Висшият съдебен съвет поощри 

Владимир Спасов Йорданов - съдия във Върховния касационен съд с 

отличие „служебна благодарност и грамота” за дейността му като и.ф. 

административен ръководител-председател на Софийски градски съд. 

 

По предложение на административния ръководител-окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура-Пловдив Висшият съдебен съвет 

поощри Найден Денев Памуков - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. Пловдив с отличие „служебна благодарност и 

грамота”.  

 

Висшият съдебен съвет назначи на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, 

Евелина Торос Папазян – Ангелова – съдия в Софийски градски съд, 

Даниела Велинова Борисова - Райчинова – съдия в Софийски градски съд 

и Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски градски съд за 

заместници на административния ръководител – заместник-председатели 

на Софийски градски съд. 

 

Висшият съдебен съвет одобри Отчет за извършените 

администрирани разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2015 г. 

– 30.06.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.  

 

Висшият съдебен съвет прие информацията за изпълнението на 

бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.  

 

Висшият съдебен съвет прие Доклада за прилагането на Закона и за 

дейността на административните съдилища през 2014 г., ведно със 

становището на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет.  

 

Висшият съдебен съвет реши да продължи Пилотната образователна 

програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и прокуратури”. В тази връзка одобри Концепция на 

Образователната програма и Споразумение с Министерство на 

образованието и науката, като изрази благодарност на всички органи на 

съдебната власт и всички магистрати и съдебни служители, участвали в 

изпълнението на Пилотната програма през 2014-2015 г. 
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Висшият съдебен съвет одобри съдии за членове на Националната 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по 

наказателни дела в Република България. ВСС определи Ангелина 

Йоргакиева Лазарова - за национално лице за контакт за Националната 

съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 

Република България и Богдана Николова Желявска - за национално лице 

за контакт за Националната съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела в Република България - граждански дела, и обяви нов конкурс за 

национално лице за контакт за Националната съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела в Република България – търговски дела. 

 

По предложение на административния ръководител-председател на 

Софийски градски съд  Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 

от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на 

дисциплинарно наказание на Калинка Иванова Илиева-Пандохова – съдия 

в Софийски районен съд. 

 

По предложение на главния прокурор на Република България, 

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, образува 

дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на 

Светлана Димитрова Ризова – заместник административен ръководител-

заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр.Кюстендил. 

 

Висшият съдебен съвет /ВСС/ присъедини дисциплинарно 

производство №15/2015 г., образувано по предложение на председателя на 

Върховния касационен съд срещу съдия Владимира Янева Янева – 

Манолова, за допуснати пропуски и недобри практики като председател на 

Софийски градски съд, към дисциплинарно производство №7/2015 г., 

образувано срещу нея по предложение на председателя на Върховния 

касационен съд и министъра на правосъдието, за извършване на 

дисциплинарни нарушения, свързани със случайното разпределение на 

делата. 

 

Висшият съдебен съвет прие на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, 

окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии и за 

младши прокурори, съобразно заявеното им желание.  

 

Във връзка с провеждането на конкурси за преместване чрез 

събеседване в районните съдилища и районните прокуратури, обявени с 

решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 25/14.05.2015 г. и пр. № 

27/21.05.2015г. ВСС определи чрез жребий резервни членове 

http://www.vss.justice.bg/page/view/3080
http://www.vss.justice.bg/page/view/3080
http://www.vss.justice.bg/page/view/3080


 4 

нконкурсните комисии за районните съдилища и районните прокуратури./ 

т.37 от Протокола/ 

 

           Във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване 

в районните съдилища, обявен с решения на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 28/27.05.2015г. , ВСС определи чрез жребий резервен член на 

конкурсната комисия за районните съдилища./т.38 от Протокола/ 

 

Във връзка с провеждането на конкурси за първоначално 

назначаване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна 

колегия, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 

37/25.06.2015 г. , ВСС определи чрез жребий редовни и резервни членове 

на конкурсна комисия за окръжните съдилища./т.39 от Протокола/ 

 

Висшият съдебен съвет прие внесения от министъра на 

правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2016 г. и прогнози за 

2017–2018 г., с доклад и приложенията към него. 

 

Висшият съдебен съвет съгласува образец на регистър за 

специалните разузнавателни средства на заместник-председателя на 

Върховния касационен съд, ръководещ Наказателната колегия и правила 

за воденето му, на основание чл. 34е, ал. 3 от ЗСРС. 

 

Висшият съдебен съвет одобри изготвено от Адвокатско дружество 

„Попов и партньори” Допълнение към финансова обосновка и анализ на 

прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Застраховка 

живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на 

общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и 

следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши 

съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски 

помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, 

членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП 

и съдебни служители”. 

 

Висшият съдебен съвет прие за сведение «Анализ на резултатите от 

проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и 

съдебната власт през 2014 г. сред различните ключови общности според 

Комуникационната политика на ВСС».  
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