
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 9 МАЙ 2013 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  Драгомир Йорданов – служебен 

министър на правосъдието 

 

 

ОТСЪСТВАТ:Васил Петров, Галя Георгиева, Даниела Костова, 

Елка Атанасова, Камен Ситнилски, Каролина Неделчева, 

Незабравка Стоева, Румен Боев, Светла Петкова, Юлиана Колева 

 

/Откриване на заседанието – 10, 00 ч./ 

 

 

 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Уважаеми колеги, добър ден. 

Започваме редовното заседание на Висшия съдебен съвет. 

Присъстват  15 от  членовете на ВСС, т.е. кворум има, заседанието 

е редовно, предлагам да започнем. 

По първоначално обявения дневен ред имаме шест 

точки. Допълнително са постъпили още шест. По дневния ред дали 

има други предложения? 

Г-жа Найденова. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Г-н министър, от допълнителните 

точки ще оттегля т. 5 – предложение на комисия „Международна 

дейност”, за командироване на Вероника Николова, въпреки че 

беше разгледано това предложение за нейното участие. Предвид 
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изключително високата цена на самолетния билет за това пътуване 

и възможността тя на електронен адрес да обмени информация, и 

след съгласуване с нея преценихме, че  на тази среща тя няма да 

участва. Така че оттегляме тази точка, моля да не бъде включена. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Други изказвания по 

дневния ред? Ако няма, моля Съвета да гласува така предложения 

дневен ред с допълненията. /Гласуват явно/ Благодаря, 

единодушно. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

  

І.  ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

1. Проект на решение за обявяване на свободната 

длъжност за „Административен ръководител – апелативен 

прокурор” на Апелативна прокуратура гр. София.     

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

2. Проект на решение за обявяване на свободната 

длъжност за „Административен ръководител – градски прокурор” на 

Софийска градска прокуратура.     

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
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3. Проект на решение за одобряване на поименни 

списъци на магистрати от Националната следствена служба и 

Апелативна специализирана прокуратура за избор на членове в 

конкурсните комисии, по обявените конкурси за повишаване в 

длъжност и за преместване чрез събеседване в Специализирана 

прокуратура и Следствен отдел в Специализирана прокуратура. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

4. Определяне чрез жребий на поименните състави на 

конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в 

длъжност и за преместване чрез събеседване в Специализирана 

прокуратура и Следствен отдел в Специализирана прокуратура. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Започваме по предварително 

обявения дневен ред. По т. 1 от името на комисия „Бюджет и 

финанси”, г-н Кожарев. 

МИХАИЛ КОЖАРЕВ: Добър ден на всички. Точка 1 са 

промени в бюджетните сметки. На монитора са качени кои сметки 

конкретно са променени. Моля да гласувате.  

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Моля, гласувайте. Гласуването 

е явно. Единодушно. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

1. ОТНОСНО:  Проект на решение за утвърждаване на 

промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 

г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2013 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

МИХАИЛ КОЖАРЕВ: Точка 3  е проект на решение 

относно получени и изразходвани командировъчни пари от 

членовете на ВСС, председателите на ВКС и ВАС, Главния 

прокурор на Републиката, главния инспектор на Инспектората и 

директора на НИП, за първото тримесечие на 2013 г. Към проекта 

за решение, с който се предлага одобряване на направените 

разходи и приемане за сведение на информацията, е приложена и 

съответната таблица, откъдето е видно всеки какви средства е 

изразходвал. Моля да гласуваме. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Моля да гласуваме. 

Единодушно. Благодаря. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

3. ОТНОСНО: Проект на решение относно получените и 

изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш 

съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на 

Република България, Главния инспектор на Инспектората към ВСС 

и Директора на НИП за I - во тримесечие на 2013 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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3.1. Одобрява направените разходи за командировки на 

членовете на Висшия съдебен съвет за І – во тримесечие на 2013 г. 

3.2. Одобрява направените разходи за командировки на 

Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за І 

– во тримесечие на 2013 г. 

3.3. Приема за сведение информацията на Върховния 

касационен съд,  Върховния административен съд,  Главния 

прокурор на Република България и на Директора на  Националния 

институт на правосъдието за І – во тримесечие на 2013 г., от която е 

видно, че не са им изплащани средства за командировка. 

 

МИХАИЛ КОЖАРЕВ: Следващата т. 4 е свързана с 

проект на решение  по доклад на директора на дирекция „Вътрешен 

одит” относно информация за изпълнение на решение на ВСС по 

Протокол № 8/28.02.2013 г. за поет одитен ангажимент и 

одобряване на препоръките, които са изпълнени, във връзка с 

доклада на дирекцията по одитната дейност. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Моля да гласувате. 

Единодушно! 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

4. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от 

директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно 

информация от и.ф. административен ръководител на Районен съд 

гр. Дряново, във връзка с изпълнение на решение на ВСС по 

Протокол № 8/28.02.2013 г., т. 20 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

 

 ОДОБРЯВА изпълнението на препоръките дадени в 

одитния доклад за извършен одитен ангажимент за даване на 

увереност в Районен съд гр. Дряново, съгласно представената 

информация от и.ф.  административен ръководител. 

 

 
МИХАИЛ КОЖАРЕВ: Това е всичко. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Благодаря, г-н Кожарев. 

По т. 5 – Съдебна администрация. Г-н Узунов. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Благодаря, г-н министър. По т. 5 е 

постъпило искане от председателя на СГС за даване на съгласие за 

назначаване на съдебен служител на длъжността „съдебен 

секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ. Комисията прецени, че следва 

да се даде такова съгласие, с конкретно изложени мотиви. 

Трудовото правоотношение е прекратено със служителката 

„съдебен секретар” на 22 април 2013 г.  Изключително натоварен 

съд е СГС. Бройката е финансово обезпечена. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: По тази тема изказвания? 

Няма. Моля да гласувате. Единодушно. Благодаря. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

5. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски 

градски съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен 

служител на длъжност „Съдебен секретар” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител 

на длъжност „Съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ  в 

Софийски градски съд. 

Мотиви: 

Висока натовареност в Софийски градски съд. 

Липса на възможност за оптимизиране дейността на 

съдебната администрация. 

Налице е финансова обезпеченост. 

 

 
ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: По т. 6 – Международна 

дейност. Г-жо Найденова, заповядайте. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Колеги, по т. 6 на вашето внимание 

е доклада на Вероника Николова – съдия в Апелативен съд – 

София, относно участието й в Работната група по производството 

по несъстоятелност. Това е една от серията срещи, за която по-

рано, преди одобряване на дневния ред за днес, оттеглихме точката 

за следващото участие на Работната група. Докладът съдържа 

информация за обсъжданите въпроси, представяме го за сведение 

на Съвета, като след решението, същият ще бъде публикуван на 

интернет страницата на ВСС. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Има ли възражение 

по приемането на този доклад? Няма. Благодаря. 

     
6. ОТНОСНО: Доклад от Вероника Николова – съдия в 

Апелативен съд – София и национално лице за контакт на 

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела 

относно участието й в заседание на Работна група „Гражданско 

право” по предложението за регламент на Европейския парламент 
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на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 г. относно 

производството по несъстоятелност, проведено на 5 април 2013 г. в 

гр. Брюксел, Белгия 

 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 
 

 
6.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклада от Вероника 

Николова – съдия в Апелативен съд – София и национално лице за 

контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела относно участието й в заседание на Работна група 

„Гражданско право” по предложението за регламент на Европейския 

парламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 

г. относно производството по несъстоятелност, проведено на 5 

април 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

 

6.2. ДОКЛАДЪТ ДА СЕ ПУБЛИКУВА на Интернет 

страницата на ВСС - раздел „Решения на постоянните комисии/ 

комисия „Международна дейност”. 

 
 
ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Преминаваме към 

допълнителните точки от дневния ред. Първа точка от 

допълнителните, е проект на решение за обявяване на свободната 

длъжност за административен ръководител – апелативен прокурор 

на Апелативна прокуратура – София. 

Г-жа Итова, заповядайте. 

МИЛКА ИТОВА: Комисията по предложения и атестиране 

предлага да се обяви свободната длъжност за „административен 

ръководител – апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура – 
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София, за обявяване на конкурс за заемане на длъжността. 

Гласуването е явно. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Гласуването е явно. Ако няма 

изказвания... Благодаря, единодушно. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 
1. ОТНОСНО: Обявяване на свободната длъжност за 

„Административен ръководител – апелативен прокурор” на 

Апелативна прокуратура гр. София 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона 

за съдебната власт, свободната длъжност за „Административен 

ръководител – апелативен прокурор ” на Апелативна прокуратура – 

гр.  София. 

1.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на 

свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите 

следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по 

образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни 

ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 

2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен 

ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към 

заявлението се прилагат: подробна автобиография, подписана от 

кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено 

висше образование по специалността „Право”; нотариално 

заверено копие от удостоверение за придобита юридическа 

правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие 

в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско 



 10 

удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински 

преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; 

нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или 

осигурителна книжка; концепция за работата им като 

административен ръководител /която трябва да съдържа: лична 

мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на 

състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на 

достиженията и проблемите в досегашната му дейност; 

набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; 

удостоверение от Националната следствена служба, Столичната 

следствена служба или от окръжните следствени отдели към 

окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; 

декларация за имотното състояние и произход на средствата за 

придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС и 

други документи, които по преценка на кандидата имат отношение 

към професионалните или нравствените му качества. 

1.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” 

и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен 

съвет. 

 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: По т. 2 – проект на решение за 

обявяване на свободната бройка за административен ръководител 

– градски прокурор на Софийска градска прокуратура. 

Г-жа Итова, заповядайте. 

МИЛКА ИТОВА: Комисията по предложения и атестиране 

предлага да се обяви свободната длъжност за административен 

ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, 

за конкурс, чрез обявяване в Държавен вестник. 
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ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Ако няма 

изказвания, моля да гласувате. Единодушно. Благодаря ви. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Обявяване на свободната длъжност за 

„Административен ръководител – градски прокурор” на 

Софийска градска прокуратура 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона 

за съдебната власт, свободната длъжност за „Административен 

ръководител – градски прокурор ” на Софийска градска прокуратура. 

2.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на 

свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите 

следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по 

образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни 

ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 

2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен 

ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към 

заявлението се прилагат: подробна автобиография, подписана от 

кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено 

висше образование по специалността „Право”; нотариално 

заверено копие от удостоверение за придобита юридическа 

правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие 

в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско 

удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински 

преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; 

нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или 

осигурителна книжка; концепция за работата им като 
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административен ръководител /която трябва да съдържа: лична 

мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на 

състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на 

достиженията и проблемите в досегашната му дейност; 

набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; 

удостоверение от Националната следствена служба, Столичната 

следствена служба или от окръжните следствени отдели към 

окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; 

декларация за имотното състояние и произход на средствата за 

придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС и 

други документи, които по преценка на кандидата имат отношение 

към професионалните или нравствените му качества. 

  2.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” 

и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен 

съвет. 

 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: По т. 3. Г-жа Итова. 

МИЛКА ИТОВА: Комисията по предложения и атестиране 

предлага да се одобрят списъците на магистрати от Националната 

следствена служба и Апелативна специализирана прокуратура за 

избор на членове в конкурсните комисии по обявените конкурси за 

повишаване в длъжност и за преместване, чрез събеседване в 

Специализирана прокуратура и Следствен отдел в 

Специализираната прокуратура. Само искам да уточня. Първият 

списък е за следователите в НСлС, който предлагам да бъде 

одобрен и от който да бъде теглен жребият. Но, вижте по-надолу 

поименния списък на прокурорите от Апелативна специализирана 

прокуратура. Само да уточня, че решението на комисията е да се 

одобри поименния списък на прокурорите, без да бъде включена 
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Даниела Попова, като ние се позовахме на чл. 189, ал. 5, че в 

конкурсните комисии не могат да участват административните 

ръководители. Даниела Попова обаче изпълнява длъжността 

„административен ръководител”, затова аз предлагам на дискусия 

това, дали трябва тя да бъде включена в този поименен списък, 

защото трябва да изберем седем члена – пет редовни и двама 

резервни. Ако тя бъде изключена, не е нужно да теглим жребий като 

се позовем на този текст. /Чува се: Да видим кой ще е редовния и 

резервния.../ Да, ако бъде включена в този списък, но пак повтарям 

– решението на комисията е без нея да бъде одобрен списъка, 

което не налага теглене на жребий. Но тук сме я включили, защото 

това подлежи на коментар. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Някакви пояснения... 

МИЛКА ИТОВА: Ние, въпреки, че взехме такова решение, 

аз все пак си мисля, че тя трябва да бъде включена, защото тя не е 

административен ръководител, а е изпълняващ длъжността 

„административен ръководител”. Освен това, в този случай, ще 

имаме вариант ако някой си направи отвод да бъде заместен от 

нея. Така че, може би това да е като второ предложение и списъкът 

да бъде от осем члена от всички прокурори от Специализираната 

апелативна прокуратура. 

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Защо само от Специализираната? 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Едно пояснение – защо само от 

Специализираната апелативна прокуратура? 

МИЛКА ИТОВА: Е как защо?! Нали е конкурс за  

Специализираната прокуратура, а за следователите е от 

Националното следствие. За следователите в Специализираната 

прокуратура, членовете трябва да се изберат от поименния списък 

на следователи от НСлС. 
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ЯСЕН ТОДОРОВ: Колеги, само да ви напомня, че 

Даниела Попова е кандидат за участие в конкурса за 

„административен ръководител” в Специализираната апелативна 

прокуратура, да съобразим и това нещо. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Добре, предлагам първо да 

гласуваме предложението за включване на Даниела Попова в 

списъка и в зависимост от това дали то ще бъде прието или не, да 

гласуваме по-нататък поименния списък. Уважаеми колеги, нека да 

процедираме по този начин. Моля, които са съгласни и.ф. на 

„административен ръководител” г-жа Даниела Попова да бъде 

включена в списъка на кандидатите за комисията, моля да гласува. 

/Гласуват явно/ Четири гласа „за”. /обсъждат/ 

КАМЕН ИВАНОВ: В момента тя е административен 

ръководител с пълния обем функции.  Изключването на един 

административен ръководител цели, този административен 

ръководител притежаващ един определен обем функции, да не 

участва в избора. И си мисля – да, тя е и.ф., но тя разполага с 

пълния обем права на административен ръководител. Според мен, 

тя трябва да бъде изключена от този списък точно поради тази 

причина. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Четири гласа бяха „за”, чухме 

аргументи и в двете посоки, продължаваме с гласуването. При 

положение, че четири гласа са „за”, това предложение за 

включването на г-жа Попова не се приема.  

Подлагам на гласуване предложението на Комисията по 

предложенията и атестирането за първоначалните списъци както за 

Апелативна специализирана прокуратура, така и за НСлС. Моля да 

гласувате. 

МИЛКА ИТОВА: Нали гласувахме да не се включва? 
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КАМЕН ИВАНОВ: Да, да не се включва. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Гласувате първоначалните 

списъци, така както са предложени от КПА, без Даниела Попова. 

Единодушно. Благодаря ви. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на 

магистрати от Националната следствена служба и Апелативна 

специализирана прокуратура за избор на членове в конкурсните 

комисии, по обявените конкурси за повишаване в длъжност и за 

преместване чрез събеседване в Специализирана прокуратура и 

Следствен отдел в Специализирана прокуратура 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 
 ОДОБРЯВА списъците на магистрати от Национална 

следствена служба и Апелативна специализирана прокуратура за 

избор на членове в конкурсните комисии, по обявените конкурси 

за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване в 

Специализирана прокуратура и Следствен отдел в Специализирана 

прокуратура. 

 
ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Преминаваме към т. 4. От така 

одобрените списъци трябва да се определят по жребий поименните 

състави на конкурсните комисии. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Пет редовни: Мария Нейкова, 

Аксиния Матосян, Борислава Стоянова, Галя Гугушева, Емилия 

Пашалиева. 
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Резервни: Пламен Марков и Светлана Фотева 

И втората комисия тегля:Александър Лазаров, Андрей 

Спасов Цветанов, Дора Минева, Димитър Захариев Иванов и Петър 

Иванов Младенов.  

Резервни: Стефка Мулячка и Илия Станков Илиев. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Уважаеми членове на Съвета, 

чухте предложенията, които даде компютъра, моля да гласувате. 

Единодушно. 

 

4. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименните 

състави на конкурсните комисии по обявените конкурси за 

повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване в 

Специализирана прокуратура и Следствен отдел в Специализирана 

прокуратура 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 189, ал.8 от ЗСВ, чрез 

жребий поименните състави на конкурсните комисии, по обявените 

конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез 

събеседване, както следва:  

 

4.1.1. Конкурсна комисия за длъжността „прокурор” в 

Специализираната прокуратура : 

1. Мария Господинова Нейкова – прокурор в Апелативна 

специализирана прокуратура 

2. Аксиния Леон Матосян - прокурор в Апелативна 

специализирана прокуратура 
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3. Борислава Александрова Стоянова - прокурор в 

Апелативна специализирана прокуратура 

4. Галя Тодорова Гугушева - прокурор в Апелативна 

специализирана прокуратура 

5. Емилия Стоянова Пашалиева - прокурор в Апелативна 

специализирана прокуратура 

Резервни членове: 

1. Пламен Иванов Марков - прокурор в Апелативна 

специализирана прокуратура 

2. Светлана Димитрова Фотева - прокурор в Апелативна 

специализирана прокуратура 

 

 

4.1.2. Конкурсна комисия за длъжността „следовател” в 

Следствения отдел в Специализираната прокуратура 

1. Александър Димитров Лазаров – следовател в 

Национална следствена служба 

2. Андрей Спасов Цветанов - следовател в Национална 

следствена служба 

3. Дора Станчева Минева - следовател в Национална 

следствена служба 

4. Димитър Захариев Иванов - следовател в Национална 

следствена служба 

5. Петър Иванов Младенов - следовател в Национална 

следствена служба 

Резервни членове: 

1. Стефка Станева Мулячка - следовател в Национална 

следствена служба 
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2. Илия Станков Илиев - следовател в Национална 

следствена служба. 

 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Преминаваме към 

допълнителна точка т. 5 – Дисциплинарни производства. Г-н 

Тодоров. 

 

/Камерите са изключени/ 

 

/Камерите са включени/ 

ЯСЕН ТОДОРОВ: По т. 5 от допълнителните ВСС взе 

решнеие да образува дисциплинарно производство за налагане на 

дисицплинарно наказание на съдия в  районен съд и избра чрез 

жребий дисциплинарен състав. 

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ: Благодаря Ви.  

Поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието на Висшия съдебен съвет. 

 

/Закриване на заседанието – 10, 30 ч/ 

 

 

Стенограф: 

Таня Младенова 

Изготвен на 15.05.2013 г. 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
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       ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ
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