
БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСС  

ЗА ПЕРИОДА 14.09.2015г.-18.09.2015г. 

 

 

 

- Висшият съдебен съвет избра с 14 гласа „за”, 4 „против” и 4 „въздържали се” Игнат 

Цветков Колчев за председател на Административен съд – гр. Смолян след балотаж с 

Добринка Иванова Грибачева - Узунова, и.ф. председател на Административен съд – 

гр. Смолян, която получи 6 гласа „за”, 5 „против” и 11 „въздържали се”. Третият 

кандидат Красимира Вергилова Селенова, съдия в Административен съд – гр. Смолян, 

получи 3 гласа „за”, 10 „против” и 9 „въздържали се”.  

 

- Висшият съдебен съвет избра за втори мандат с 21 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 

глас „въздържал се” Христо Алексеев Ангелов за председател на Районен съд 

Гълъбово. 

 

- Висшият съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, 

Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд от заеманата 

длъжност „изпълняващ функциите на заместник на административния ръководител – 

заместник-председател” на Софийски градски съд. 

 

- Висшият съдебен съвет взе решение да изпрати приетите с решения на ВСС по 

Протокол №44/30.07.2015г., д.т. 35 и д.т. 36 окончателни списъци на одобрените 

кандидати за младши съдии и младши прокурори на Националния институт по 

правосъдието за осъществяване на обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за 

съдебната власт. 

 

- Висшият съдебен съвет утвърди в съответствие с изискванията на чл. 218 от ЗСВ 

актуализирана Таблица № 1 на ВСС /за определяне на максималните основни месечни 

работни заплати на съдии, прокурори и следователи/ считано от 01.11.2015г., съгласно 

приложение № 1 и  актуализирания Класификатор на длъжностите в администрацията 

по чл. 341 от ЗСВ считано от 01.11.2015г., съгласно приложение № 2. 

Решението на ВСС е изпратено на министъра на финансите, за да бъде взето предвид 

при изготвянето от Министерство на финансите на бюджета на съдебната власт за 

2016г. 

 

- Висшият съдебен съвет определи Незабравка Стоева – член на ВСС, за представител 

на Висшия съдебен съвет в междуведомствената работна група, сформирана във връзка 

с Решение № 617/12.08.2015 г. на МС, за приемане на анализ на проблемите 

възпрепятстващи нарастването на инвестициите и за утвърждаване на списък с основни 

проблемни области, и предложения за мерки по тях. 

 

- Висшият съдебен съвет в изпълнение на свое решение по т. 1.5 от Протокол № 

40/15.07.2015 г. определи състав на екипи от членове на ВСС за съответните 

апелативни райони, които трябва да подготвят мотивирано предложение за съответния 

апелативен район, като възложи на главния секретар на ВСС в срок до 30.09.2015 г. да 

определи за всеки от екипите по един експертен и технически сътрудник от 

служителите в администрацията на ВСС, които да подпомагат работата на екипите. 

 



- Висшият съдебен съвет измени и допълни решения на Висшия съдебен съвет по 

Протокол № 37/25.06.2015 г. т.7, т.8 и т.9 за обявяване на конкурс за първоначално 

назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжен съд  - 

гражданска колегия, търговска колегия и наказателна колегия. 

 

 

Висш съдебен съвет 

 

Членове на Висшия съдебен съвет обсъдиха на среща с представители на 

Венецианската комисия към Съвета на Европа законопроектът за изменение и 

допълнение на Конституцията, внесен от група народни представители на 24.07.2015 г. 

Представени бяха становищата, изразени от членове на ВСС пред Временната комисия 

на Народното събрание за обсъждане на промените в Конституцията на Република 

България, и публикувани на интернет сайта на ВСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Зорница Златева 

http://www.vss.justice.bg/page/view/3130#1

