
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 11 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 15 МАРТ 2012 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Диана Ковачева - Министър на 

правосъдието и Анелия Мингова - Представляващ ВСС 

 

ОТСЪСТВАЩИ: проф. Лазар Груев, Георги Колев, Димитър 

Фикиин, Цони Цонев  

 

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/ 

 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Добро утро. Откривам заседанието 

на Висшия съдебен съвет. Имаме ли кворум?/Да/ 

Уважаеми колеги, предлагам ви дневния ред с 

допълнителните точки към него.  

Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаема г-жо министър, това е 

дневния ред, но бих Ви предложил допълнителната точка да се 

разгледа след избора за апелативен прокурор на София, това е за 

първоначално назначаване на прокурори. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Добре. Други предложения? 

Предлагам ви да гласувате дневния ред с допълнителните точки и 

предложението на г-н Шопов. /Гласуват/ Дневният ред е приет. 

/След проведеното явно гласуване/ 
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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. Предложение за първоначално назначаване на 

длъжност „прокурор" в Районните прокуратури 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

2. Проект на решение за допълване решение на ВСС по 

Протокол №8/23.02.2012 г., т. 64 

Внася: Комисия „Международно правно 

сътрудничество" 

 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Започваме с първата точка - избор 

на административен ръководител - апелативен прокурор на 

Апелативна прокуратура - гр. София. 

Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

избор на административен ръководител - апелативен прокурор на 

АП София. Кандидатите са Божидар Джамбазов - заместник-градски 

прокурор на СГП, Галина Стоянова - заместник-апелативен 

прокурор на АП София, Йордан Стоев - заместник-апелативен 

прокурор на АП София. Кандидати са с приети оценки „много 
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добри", поради което комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на длъжността 

„административен ръководител - апелативен прокурор" на АП 

София, в който да участват атестираните кандидати Божидар 

Джамбазов, Галина Стоянова и  Йордан Стоев. 

Тъй като кандидатите са повече от един, предлагам 

комисия по избора в състав: Светла Данова, Стефан Петров и 

Теодора Нинова. Моля да гласувате./Гласуват/ 

Да пристъпим към изслушване на кандидатите. 

/В залата влиза Божидар Джамбазов/ 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Заповядайте, г-н Джамбазов, имате 

пет минути да представите Вашата концепция, тя е известна на 

членовете на ВСС. 

БОЖИДАР ДЖАМБАЗОВ: Добро утро на всички. 

Уважаеми госпожи и господа, членове на ВСС, казвам се Божидар 

Джамбазов, понастоящем съм заместник-градски прокурор на 

София. Съвсем накратко бих искал да ви запозная, естествено, на 

първо място с основните мотиви, които доведоха до моето участие 

в конкурса, който беше обявен от ВСС за апелативен прокурор на 

София. Считам, че  условно казано, дългогодишната ми кариера, 

повече от 13 години в съдебната система съм натрупал достатъчно 

опит и умения в работата си, които бих могъл да приложа в 

работата си като апелативен прокурор на гр. София.  

Цялата ми дейност е свързана и минала през различните 

нива на прокуратурата. Започнал съм като младши прокурор, 

преминал съм като прокурор в РП, работил съм в Градска 

прокуратура. Работил съм по най-разнообразни дела, 

преимуществено икономически престъпления. Напоследък се 

занимавам с разследвания свързани със средства от ЕС. 
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Това, което аз бих заложил като работа в АП, в случай, 

че бъда избран, на първо място бих подходил позитивно към 

работата ми като апелативен прокурор. Ще разчитам изцяло на 

приемствеността. Това, което считам, че може да бъде направено, 

не може да бъде някаква радикална реформа в работата на АП. Тук, 

естествено, си давам сметка, че нашата система е изключително 

консервативна и не се поддава на някакви изключително сериозни 

реформи. Всички действия, които ще бъдат предприети в 

реорганизацията на работата на АП София, естествено ще бъдат в 

рамките на закона и в рамките на общата политика, която води 

Прокуратурата на Република България.  

Специално по организацията на работата на АП считам, 

че тя трябва да бъде осъществявана чрез два подхода. На първо 

място, това е чрез така наречения, както съм го посочил в моята 

концепция регионален подход. Тоест, във всеки един момент АП и 

специално апелативния прокурор да има отлична представа за 

работата и проблемите,  които съществуват в окръжните и 

районните прокуратури, които са подчинени и които са към 

съответния апелативен район. Считам, че апелативният прокурор 

заедно със своите заместници следва да споделят отговорността 

относно работата на подчинените му окръжни прокуратури и 

евентуално, ако бъда избран, бих разпределил, условно казано, 

наблюдението върху работата на прокуратурите между отделните 

заместници. Аз лично бих се ангажирал и бих поел отговорността за 

наблюдението върху работата на СГП и СРП, тъй като това са най-

големите прокуратури, знаем, че има най-много проблеми там и 

съответно считам, че това са прокуратурите, които имат 

необходимост от най-голяма подкрепа от страна на апелативния 

прокурор на София.  
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Другото нещо, което искам да кажа в тази връзка е, че 

евентуална реорганизация в работата на АП бих предприел след 

запознаване лично на място с работата в отделните районни и 

окръжни прокуратури. Тоест, първото нещо, което бих направил, е 

да отида и да се запозная с работата и проблемите, които 

съществуват в звената, които са подчинени на АП София. 

По отношение на вътрешната организация на работата 

на АП София считам, че следва да се продължи принципа, който 

все повече се налага в работата на цялата прокуратура, това е 

принципът на специализацията. Тъй като това е една сравнително 

малка прокуратура от малко повече над 20 човека, считам за 

разумно, че организацията следва да бъде в две направления. От 

една страна да се ангажира специализация по отношение на 

общата криминална престъпност, т.е класическата престъпност, и от 

друга страна да се ангажира специализация на прокурорите в 

областта на икономическите престъпления. Има и такива области, 

които изискват специални познания. Лично аз виждам като важен 

приоритет в работата на АП София защитата на финансовите 

средства на ЕС, от една страна, контрабандата, която е много 

важен  приоритет в контекста на общоевропейските граници, тъй 

като целият апелативен район на практика обхваща гранични 

райони през които в една или друга форма се осъществява 

контрабанда.  

Съвсем накратко за останалите приоритети, които 

виждам в работата ми. Считам, че е много важно за 

осъществяването на успешна работа в АП, е добрият диалог със 

САС, защото няма как да работим ефективно, в случай, че не се 

съобразяваме с практиката на съдилищата в нашия район. От друга 

страна ми се иска да има унифициране на практиките, които 
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съществуват в апелативния район. Тоест, в никакъв случай, тъй 

като като обучител в НИП се натъквам на различни практики, които 

съществуват в отделните съдебни райони. Считам, че това не е 

добре за общата работа на прокуратурата и е време да се 

ангажират максимални усилия за унифициране на тази прокуратура. 

От друга гледна точка считам, че работата на прокурорите до 

голяма степен може сама по себе си да допринесе за подобряване 

на съдебните практики, защото, съгласете се, няма как да подобрим 

съдебните практики, в случай, че самата прокуратура не провокира 

решение на съответните съдилища, които да променят в една или 

друга степен начина на функциониране на съдебната практика. 

Тоест, не е важно само да се правят законодателни промени, важно 

е също да се унифицират съществуващите практики./Министър 

Ковачева деликатно напомня за времето определено за 

представяне/Да, извинявайте... 

По отношение на развитието на колектива, тъй като 

всичко друго е написано, това са най-важните неща, които бих искал 

да кажа. Само две думи за отношенията ми с колегите. Много ще 

държа на един добър микроклимат, който да съществува в АП и 

това, което считам, че е много важно да кажа, е, че в никакъв случай 

няма да допусна противопоставяне в каквато и да е форма или 

конфронтация между отделните прокуратури и прокурори и 

съответно да се фаворизират отделни прокурори или прокуратури в 

района. Надявам се, всичко друго, което съм написал да е 

достатъчно ясно посочено в концепцията ми. 

В заключение да кажа, че моята цел в крайна сметка, ще 

бъде утвърждаването на АП като ефективно работещо звено в 

общата система на прокуратурата и в съдебната власт, като 

дейността ми ще бъде прозрачна. Считам, че АП трябва да 
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осъществява не само институционален контрол върху подчинените 

си, а и реално да подпомага тяхната дейност.  

Благодаря за вниманието. 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви. Въпроси към г-н 

Джамбазов? Няма въпроси. Добре, благодаря Ви. 

/Божидар Джамбазов напуска залата, влиза Галина 

Стоянова/ 

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА: Добър ден. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Добър ден. Имате пет минути да 

представите Вашата концепция, тя е известна на членовете на ВСС, 

заповядайте. 

ГАЛИНА СТОЯНОВА: Благодаря. Уважаеми членове на 

ВСС, преди всичко разрешете да се представя. Имам 20 години 

опит в областта на наказателното правораздаване, от които 15 

години само в прокуратурата. Преминала съм през всички етажи на 

СРП и СГП и от м. май 2008 г. съм заместник на административния 

ръководител. Нямам наложено наказание и професионални 

пропуски, атестирана съм положително. В личен план - семейна 

съм, с две деца.  

В какви насоки виждам усъвършенстване на дейността и 

повишаване ефективността на АП София.  

Подобряване организацията на труда на всеки един 

прокурор и служител. Това ще бъде постигнато посредством 

правило планиране на колективния и индивидуалния труд, 

своевременно и справедливо разпределение на преписките и 

делата. С помощта на програмния продукт преписките се 

разпределят абсолютно механично, като не се отчита степента на  
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фактическата и правна сложност на делото, както и обема на 

разглежданите материали. Считам, че има в максимална степен 

справедливо и обективно разпределение на делата. При участието 

следва да бъде включен заместник на административния 

ръководител, който ще съблюдава посочените по-горе 

предпоставки, за да може да докладва на административния 

ръководител, който за определен период от време да освободи..., 

тъй като качеството на прокурорският акт не може и не следва да 

бъде за сметка на неговата срочност. В тази насока смятам да 

повиша степента на организираност при изпълнение на задачите и 

спазване на трудовата дисциплина, с подобряване на 

психологическия климат в колектива и създаване на доверие към 

административния ръководител, като пръв между равни. 

Предвиждам по-активно лично участие на ръководители и на 

неговите заместници в практическото разглеждане и решаването на 

делата и по спорни казуси. За усъвършенстване на контролно-

ревизионната дейност и икономия на време и средства, предвиждам  

командироване на съответен магистрат в даден регион. Проверката 

му да обхване от анализ на делата спрямо лица с повече от три 

висящи досъдебни производства, до анализиране на причините за 

произнасяне на оправдателни присъди. По този начин ще се 

избегнат както дублирането на проверки, така и разхищение на 

средства. Ще съм радетел за повишаване на качеството на 

прокурорските актове и процесуалната активност в съдебни 

заседания. Ще продължа провеждането на съвещания за 

анализирането на причините за връщане на делата в досъдебната 

фаза от съда и набелязване на конкретни мерки за преодоляване на 

пропуските и анализиране на причините за оправдателни присъди.  
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Ако ми бъде гласувано довери от вас, ще продължа да 

полагам грижи и усилия за подобряване на кадровата политика, ще 

утвърждавам положителния подбор на кадрите, подготовката на 

всички прокурори и служители, както от САП така и от региона, с 

равномерно участие в организираните учебни семинари и занятия. 

Особено внимание ще отделя на специализацията и 

профилирането на прокурорите, посредством създаването на така 

наречената мрежа от прокурори. Следвайки структурата на ВКП 

изведена в заповед на главния прокурор от 10 февруари 2011 г., 

тази нова структура по видове престъпления ще отговори в 

пълнота, както на съвременните национални приоритети, така и на 

европейските стандарти. Съществуващите понастоящем отдели 

следва да се модернизират в рамките на следните осем отдела в 

рамките на  съществуващия щат. В отдел първи - „Противодействие 

на корупцията и на престъпления извършени от длъжностни лица", 

втори отдел - „Изпълнение на наказанията", трети - „МПС", четвърти 

- „Инспекторат", пети - „Противодействие против финансовите 

интереси на РБ и на ЕС", шести - „Противодействие против 

човешките права и общоопасни престъпления", седми - 

„Противодействие на тежката престъпност" и осми - 

„Противодействие на престъпления осъществени от и спрямо 

непълнолетни деца". Този модел на структуриране ще даде 

възможност да се подобри стилът и методът на работа, помощ и 

контрол по конкретни дела и ежемесечното им отчитане. Ще се 

подобри координацията между окръжно, въззивно и касационно 

ниво. С оглед разбирането за поддържане обща компетентност на 

магистратите, разпределението в тези осем отдела следва да се 

съобразява както с общата натовареност на магистратите, така и да 

бъде на ротационен принцип.  
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От друга страна считам, че е необходимо периодично  да 

бъде свикан колегиум на АП с участието на всички окръжни 

прокурори и всички прокурори от АП София, за поставяне и 

обсъждане на въпроси, свързани както с практиката, със спорни 

казуси, така и въпроси от служебен и битов характер. При 

необходимост, тези проблеми ще бъдат протоколирани и 

предоставени на ръководството на Прокуратурата на РБ за 

становище и компетентност. Този колективен орган считам, че ще 

бъде живата връзка между окръжните прокуратури и прокуратурата 

на Република България.  

Ръководен принцип в работата ми ще бъде прилагането 

на еднакви критерии и ясни правила, обективност и принципност 

спрямо всички прокурори и служители. Ще оценявам прокурорите 

според личния им принос, качество и срочност в изпълнение на 

задълженията им. Няма да допускам синдром на бягството от 

отговорност, дребни хитрувания и претоварване на едни магистрати 

за сметка на други. 

За подобряване работата и освобождаване ресурса на 

прокурорите за творческа дейност, ще създам информационно-

аналитично звено. В него ще включа съдебни служители, помощник-

прокурор и прокурор, който ще изготвя както статистическите 

месечни, шестмесечни и едногодишни справки, така и изискуемите 

справки за образувани преписки и дела, списъци на касационни 

жалби и протести по наказателни и граждански дела. По този начин 

намирам ,че ще се завърши пълният цикъл на работа на АП София. 

В личен план, ако ми бъде гласувано доверие и бъда 

избрана, ще продължа да работя активно за спазване на етичните 

норми, тъй като това е пътя за повишаване на авторитета и 

общественото доверие в прокуратурата за недопускане на корупция 
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и други негативни явления в работата./Напомняне от министър 

Ковачева за просрочване на времето за презентация/ 

По втория пункт, дами и господа, както сте забелязали, 

съм залегнала на подобряване на надзорните и контролни функции 

и оказване помощ на АП към звената от апелативния район. 

Изброила съм доста, според мен, усилия в това направление, което 

ще се стремя, ако бъда избрана, да прилагам. Това са, както 

отстраняване на субективни причини за забавяне на делата, 

особено такива спрямо лица с повече от три висящи производства, 

своевременно обсъждане причините, които са довели до 

постановяване на оправдателни присъди, подобряване 

координацията на действията между прокуратурата, полицията и 

ДАНС, усъвършенстване на екипния принцип на работа, 

подобряване на взаимодействието на прокуратурата с контролните 

органи. По-интензивно прилагане формите на контакт между 

магистрати от държавите-членки на ЕС при взаимопомощ по 

наказателни дела и обмен на информация в съответствие с 

Конвенция 2000. 

Третият пункт, върху който съм акцентирала, е 

провеждане на  последователна активна медийна политика. 

Усилията в това отношение ще сведа до осъществяване на 

своевременна изпреварваща информация, в съответствие с 

медийната политика на прокуратурата, спецификата на апелативно 

ниво и потребностите на обществото. 

Благодаря ви за вниманието. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви, г-жо Стоянова. 

Заповядайте, г-жо Караиванова. 

АНА КАРАИВАНОВА: Благодаря, г-жо председател. 

Колега Стоянова, впечатлиха ме няколко акцента от Вашето 
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изложение, единият от който беше, че качеството не може да бъде 

за сметка на срочността. Сега сякаш се налага виждането в част от 

магистратите, че ако някой е спазил процесуалните срокове, които 

са в закона непременно акта е некачествен, за това, че ще искате 

справки и ще въвеждате и ще въвеждате коректно в ... И по повод 

една конкретна моя проверка в РП от вашия апелативен район, 

обобщаваме в момента проверката, ще Ви я изпратя на апелативна. 

Там също има справки през три месеца изпращани за едно дело от 

2000-та година. През 2006 г. започват да ви изпращат справките и 

вие изглежда надлежно ги прошнуровате и никой не се е 

заинтересувал защо от 2000-та година е това и през три месеца все 

пише „предстои назначаването на съдебно-медецинска експертиза". 

Искам да Ви попитам, ако Вие получите такива справки, ще 

попитате ли съответния районен прокурор до кога ще предстои 

назначаването на тази експертиза и докога ние безкритично ще ви 

удължаваме сроковете, та осем години да разследвате една средна 

телесна повреда. Ето това практически искам. Иначе и сега сте 

получавали справки, и така пришивали сте ги към делото. 

Благодаря. 

ГАЛИНА СТОЯНОВА: Благодаря, г-жо Караиванова. По 

конкретни дела когато съм получавала справки ги изчитам и в 

случаи, че разследването получава повече от необходимото, както в 

случая се касае за нанасяне на телесна повреда, съм 

осъществявала връзка със съответния магистрат, в работен 

порядък въпроса е обсъждан, давани са указания и делото е 

приключило. Нямам навик да прилагам справки"кд" без да ги чета и 

без да осъществявам връзка  с разследващите органи, респективно 

с магистрат от първоинстанционната прокуратура.  

Благодаря. 
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ДИАНА КОВАЧЕВА: Други въпроси? Няма. 

/Галина Стоянова напуска залата, влиза Йордан Стоев/ 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Заповядайте, г-н Стоев. Имате пет 

минути да представите своята концепция пред членовете на ВСС. 

Те я знаят познават я, така че да бъде по-синтезирано. 

ЙОРДАН СТОЕВ: Уважаеми дами и господа, членове на 

ВСС, ще бъда съвсем кратък, ценя вашето време. В настоящето 

изложение, без претенция за изчерпателност, ще очертая 

основните цели и приоритети. 

На първо място ще представя мотивите да участвам в 

конкурса. Целият ми професионален опит е преминал в областта на 

наказателното правораздаване. Притежавам определен 

административен капацитет, познавам работата на седемте 

окръжни прокуратури и СГП, познавам и лично по-голяма част от 

прокурорите от апелативен район София. Създал съм добри и 

принципни отношения с колегите от АП, както и  с колегите от САС. 

Всичко това ми дава увереност и самочувствие да считам, че ще се 

справя с отговорните задачи, които стоят пред ръководителя на АП. 

Цели и намерения. По отношение организацията на 

работа, бих я разделил условно на две части. Дейност, свързана с 

организацията и работата на самата АП, като самостоятелно 

структурно звено. На първо място, справедливо разпределение на 

делата между прокурорите на базата „Лаф чойз", като следва да се 

отчита сложността на всяка преписка, капацитета на всеки прокурор 

в отделните направления на прокурорската дейност. Запазване на 

добрите резултати касаещи срочността на произнасяне, 

повишаване качеството на касационните протести, поддържане на 

традиционно добрите отношения и взаимодействия между 

ръководствата и администрациите на САС и АП София, както и 
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провеждане на съвместни съвещания по конкретни въпроси и за 

разрешаване на възникнали технически въпроси. Разгръщане на 

ревизионната и аналитичната дейност, като в апелативния район 

София са 8 окръжни прокуратури и считам, че ежегодното им 

редуциране се явява нецелесъобразно от икономическа гледна 

точка и от заетост на прокурорски ресурс. Още повече, когато 

конкретните прокуратури следва да бъдат ревизирани от 

Инспектората на ВСС и ВКП. В този аспект считам за удачна 

практиката да се ревизират годишно по 4 окръжни прокуратури, като 

се увеличи броят на тематичните проверки, с оглед констатирани 

пропуски. Провеждане на правилна кадрова политика, като се 

прилагат еднакви критерии и ясни правила и обективност.  

При организация работата на администрацията следва 

да се спазят принципите на взаимозаменяемост. Повишаване 

капацитета на прокурорите и служителите чрез участие в различни 

обучителни мероприятия, като считам, че е редно да се изготви 

програма в която да се отбележи кой в какви обучителни 

мероприятия участва, с оглед възлагане на задачи точно в тази 

област. Създаване на нормални условия на труд, които ще осигурят 

спокойна атмосфера за работа. 

Прилагане и утвърждаване на правилата за етично 

поведение на магистратите, с което ще се постигне по-високо 

обществено доверие към съдебната система.  

Втората част, е дейност по упражняване законовите 

правомощия на АП свързани с надзора и контролните функции по 

отношение на окръжните прокуратури. Окръжните и районните 

прокуратури от апелативния район следва да бъдат на постоянно 

внимание и контрол от страна на административния ръководител на 

АП, което може да се постигне чрез ежедневна връзка със 
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съответните административни ръководители, дори и по телефона, 

като по този начин ще е налице актуална и изпреварваща 

информация по всеки един въпрос и проблем, което ще доведе до 

своевременна реакция и даване на указания и методическа помощ 

от страна на АП. 

Приоритетите на АП София по отношение прокуратурите 

от апелативния район, са подновяване работата по спрените 

производства срещу неизвестен извършител, с цел недопускане 

изтичане на погасителната давност. Срочно приключване  на 

досъдебните производства срещу лица с три и повече висящи 

такива, като тук основното е да не се допуска кампанийност в тази 

насока, а да има последователно решаване на този проблем. 

Максимално съкращаване сроковете на разследване, особено по 

дела със значим обществен интерес и такива, наблюдавани от ЕК и 

ВСС. В тази насока следва да продължи добрата практика по 

съвместни съвещания с прокурорите от ОП и АП. Непрекъснат 

мониторинг върху работата на  Следствен отдел, с оглед постигане 

на реална натовареност, която да отговаря на тяхната 

професионална подготовка и сравнително по-добра материална и 

техническа база. 

Следваща група приоритети, които искам да представя 

пред вас са тези, свързани с взаимодействието на прокуратурата с 

други държавни органи и вижданията им за медийната политика.  

Взаимодействие с ДАНС и полиция. Считам, че следва 

да се затвърди водещата роля на прокуратурата, като се изисква от 

всеки прокурор да бъде запознат в максимална степен с хода на 

наблюдаването разследване, да взима решения и  да направлява 

дейността на останалите служби. Да продължи добрата практика за 

създаване на екипи за разследване на дела с фактическа и правна 
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сложност. Един от последните е, че освен взаимодействие с 

полиция и органите на ДАНС, прокуратурата е упълномощена да 

разследва престъпления извършени от техни служители и това 

поражда в обществото съмнение относно базпристрастността на 

органите на полицията, които до вчера са работили с тези колеги. В 

тази насока следва органите на прокуратурата да се ангажират 

лично при такива сигнали и от самото и постъпване. Налице е 

възможност да се използва методическа помощ от ВОП, а по 

конкретни дела може да бъде поискано и командироване на 

съответен военен прокурор.  

Взаимодействие на прокуратурата с контролните органи 

от системата на изпълнителната власт. Тази дейност изцяло е 

съобразена с новата методика и посочените принципи в нея. 

Налице е необходимост от по-ефикасно използване на експертния 

капацитет на тези органи, за разкриване на административни 

нарушения и допускане изпращането на сигнали до органите на 

прокуратурата, които не съдържат достатъчно данни за извършено 

престъпление. 

Във връзка с медийната политика основна роля следва 

да имат ръководителите на съответните прокуратури при спазване 

указанията от ВКП, детайлно регламентираща тази дейност. Към 

медиите следва да се подава премерена информация, без да се 

коментират по същество събраните доказателства, предстоящи 

процесуално-следствени действия и да се дават правни 

квалификации по неприключили наказателни производства. 

Относно медийните изяви на административния 

ръководител считам, че трябва да се сведат до дела с 

изключително голям обществен интерес, при изясняване на 
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конкретни политики, които предстои да се провеждат и при 

оповестяване на резултатите от цялостната дейност на АП. 

В заключение искам да заявя, че ще положа максимални 

усилия да мотивирам колегите си от прокуратурите от района на АП 

София да работят все така всеотдайно, спазвайки стриктно 

законите, за постигане на по-добри резултати и повишаване 

авторитета на съдебната власт. 

Благодаря ви. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви, г-н Стоев. Въпроси 

към г-н Стоев? Няма. Благодаря. 

/Йордан Стоев напуска залата/ 

Заповядайте, г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

колеги, изслушахме три убедителни презентации. Аз лично 

познавам по-отблизо двама от кандидатите от работата си в 

последните години - г-жа Галя Стоянова и г-н Божидар Джамбазов, 

но нямам за себе си никакво колебание, че аз лично ще подкрепя г-н 

Джамбазов. Причинете за това са не само в неговата изключително 

убедителна презентация, не само на готовността му лично да поеме 

отговорност за най-тежките прокуратури от СРП и СГП, а и личните 

ми впечатления от неговата изключително активна рабата като 

заместник-градски прокурор. Мисля, че за последните години той се 

утвърди като един от най-опитните, най-знаещите, най-

професионално подготвените прокурори в системата и неговото 

кариерно развитие в този смисъл, би било съвсем естествено. Не 

искам да подценявам по никакъв начин качествата на другите двама 

кандидати, особено на г-жа Стоянова, която също познавам добре 

от работата й и се надявам ако се стигне до избор между един от 

тях двамата, всеки да остане в екипа на другия. Но аз лично ще 
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гласувам за г-н Божидар Джамбазов и моля да ме подкрепите в този 

избор. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Заповядайте. 

ПЕНКА МАРИНОВА: Благодаря Ви, г-жо министър. 

Уважаеми колеги, аз ще подкрепя кандидатурата на г-н Джамбазов. 

Познавам го от времето когато беше младши прокурор в СГП. 

Твърдя, че притежава завидна правна грамотност и висок 

професионализъм, умее да работи в екип, цени мнението на 

другите. Принадлежи му и административен, организационен опит, 

като заместник-градски прокурор. Считам, че ако той получи нашето 

доверие, ще работи в добър екип с г-жа Галина Стоянова, която 

също познавам много добре, ценя професионализма й, но 

независимо от това намирам и подкрепям изцяло казаното от г-н 

главния прокурор, че по-подходящата кандидатура е тази на г-н 

Джамбазов. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви. Заповядайте, г-н 

Несторов. 

НЕСТОР НЕСТОРОВ: Благодаря, г-жо министър. Аз 

искам да обърна внимание върху някои качества, които остават така 

или иначе неизяснени при настоящето състезание. Аз също 

познавам и съм работил с тримата кандидати, но искам да ви кажа, 

както и когато избирахме и г-н Кокинов за градски прокурор, че в 

работата на СГП има определени пропуски, за част от които вина 

носи и г-н Джамбазов. Това са оправдателните присъди, провала на 

някои дела със значителен обществен интерес и много други, за 

които тогава говорих по-подробно. Отделно от това, кандидатурата 

на г-н Джамбазов като че ли беше и наложена от градския прокурор, 

защото когато още г-н Вичев, така или иначе оттегли своята 

кандидатура за апелативен прокурор, г-н Кокинов каза, че ако вие 
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нямате достойни кандидати, ние ще ви изпратим, и така беше 

издигната кандидатурата на г-н Джамбазов. Дали няма заедно с 

това да издигнем на по-високо ниво и тези пропуски, за които своята 

отговорност частично носи и г-н Джамбазов, като заместник-градски 

прокурор и дали ние ще срещнем в следващите отчетни доклади на 

АП София онези критични бележки за работата на СГП, които и сега 

намираме в докладите? Това са нещата, които искам да прецените 

внимателно и заедно с това останаха неосветлени и някои 

подозрителни контакти на г-н Джамбазов, за които пресата писа и не 

получиха никакъв отговор, както от ръководството на прокуратурата, 

така и от самия г-н Джамбазов. Предполагам, че това се дължи на 

смяната на ръководството на прокуратурата, осъществено тогава. 

Но за част от подобни нарушения, спомняте си, редица магистрати 

бяха наказани дисциплинарно за контакти с лица с позорна 

репутация. Няма да ви препоръчам, разчитам, че ще изберете най-

достойния. 

Благодаря. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви. Г-н Велчев, 

заповядайте. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

колеги, сигурно г-н Несторов е прав, може би, и е наивно да мислим, 

че у нас пошлостта има някаква граница. Сигурно е наивно. И тъй 

като онова, с което завърши г-н Несторов за мен беше пошличко и 

тъй като г-н Несторов не зададе този въпрос на г-н Джамбазов, за 

моя огромна изненада, тъй като ако той има въпроси към него най-

логично би било да отговори г-н Джамбазов, но г-н Несторов не 

желае да го попита, аз искам да помоля, ако искате, да поканим 

отново г-н Джамбазов и г-н Несторов да му зададе онези ужасяващи 
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въпроси, които има и да чуем отговор, който би задоволил високите 

нравствени критерии на г-н Несторов. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Заповядайте, г-н Несторов. 

НЕСТОР НЕСТОРОВ: Не считам, че трябва да задаваме 

въпроси на г-н Джамбазов, защото документите са пред нас, както в 

интернет, така и навсякъде... 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Но ето, че има въпроси, на които не е 

отговорено, аз не знам кой да отговори. 

НЕСТОР НЕСТОРОВ: Аз казах, че не е извършена 

проверка, г-н главен прокурор. Отговорите, които г-н Джамбазов 

тогава е дал в интервюто си са едни така несигурни, неясни и така 

или иначе тази връзка остава неизяснена. Но това не е Ваша 

работа, мисля, но  само остава да кажем защо е останала 

неизяснена. Аз затова казвам на Съвета да помислят.  

Благодаря. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Може би аз  съм най- неинформиран и 

мисля, че тук говорим за изясняване на връзка и може би наистина 

трябва да чуем г-н Джамбазов. Крайно време е тези неща да се 

изяснят, в противен случай говорим с недомлъвки. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Аз също бих приветствала идеята да 

поканим г-н Джамбазов, ако нямате нищо против... 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Стига да има въпроси, които някой да 

му зададе, не просто да го унижаваме, нали. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: ...да му бъдат зададени конкретните 

въпроси, въпреки че попитах преди това дали има въпроси. Но ако 

все още има неизяснени въпроси, наистина е по-добре да ги 

изясним. Ако искате да поканим отново г-н Джамбазов и да го 

попитат всички колеги, които имат въпроси към него, за да не остане 
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съмнение, тъй като все пак заседанието е публично, нека бъде 

изчистен този въпрос. 

НЕСТОР НЕСТОРОВ: Аз не считам, че ние днес можем 

да разберем дали и колко пъти г-н Джамбазов е говорил с този 

обвиняем за някакво си детско гей-порно. Този въпрос, ако е стоял 

някъде за изясняване, е трябвало да бъде изяснен през 2006 г., 

когато е станал известен този факт. Сега сме 2012 г., така че нито 

можем да проверим, нито може да акцентираме нещо върху 

казаното от г-н Джамбазов, затова считам, че не е необходимо 

неговото допълнително изясняване. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Има ли въпроси? /пауза/ Да 

разбирам, че няма конкретен въпрос към г-н Джамбазов, който да 

бъде зададен. 

НЕСТОР НЕСТОРОВ: Няма, разбира се, няма. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Тогава да гласуваме. 

 

/След гласуването/ 

/В залата присъстват кандидатите Божидар Джамбазов, 

Галина Стоянова и Йордан Стоев/ 

СТЕФАН ПЕТРОВ:  Уважаеми колеги, избраната комисия 

от Висшия съдебен съвет за провеждане на избора в състав 

Стефан Петров, Светла Данова и Теодора Нинова пристъпи към 

провеждане на гласуването. В гласуването са участвали 21 членове 

на Висшия съдебен съвет, съгласно приложения списък. 

Отсъстващи четирима. Изборът започна в 10.20 ч. и приключи в 

10.30 ч. При отваряне на кутията от тайното гласуване се намериха 

21 бели плика. При отваряне на пликовете от тях бяха извадени 21 

броя бюлетини, от които се установи следното: за Божидар 

Георгиев Джамбазов 6 броя, за Галина Христова Стоянова 4 броя, 
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за Йордан Андреев Стоев 10 броя, една недействителна бюлетина. 

При получения резултат комисията намира, че за административен 

ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-

гр.София няма избор. Балотаж между Божидар Джамбазов и 

Йордан Стоев. 

/кандидатите напускат залата/ 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Колеги, във връзка с предстоящия 

балотаж имате ли желание някакви изказвания да направите? 

Заповядайте, г-н Велчев. Междувременно изчакваме да бъдат 

подготвени бюлетините за балотажа. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Две думи да кажа. Благодаря. Нека да 

кажа, че това не е съвсем изненада, но разбира се, гласуването си е 

гласуване. Всеки си гласува по съвест. Съвестта, разбира се, също 

е разтегливо понятие. Но има нещо доста необяснимо, аз не мога да 

разбера много добре. Най-фаворизираният кандидат за апелативен 

прокурор на София не получи нито едно подкрепящо го изказване. 

Доста хора подкрепиха колегата Стоев, който сигурно е добър. Аз 

наистина не го познавам и по никакъв начин не искам да засягам 

достойнството му, но се питам няма ли да вземат да кажат няколко 

добри думи за него? 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Заповядайте, г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Колеги, аз ще взема думата, никога не съм 

се крил, знаете, че когато явно или тайно гласуването винаги казвам 

за кого гласувам. Сега също ще взема думата в тази връзка. Аз съм 

на принципа, че административният ръководител трябва да си 

подбира кадрите, с които работи и никога не бих гласувал против 

волята на главния прокурор, когато иска да назначи за апелативен 

прокурор, петимата апелативни прокурори, смятам че той трябва да 

си ги определи. Този път обаче не го подкрепям, за първи път, и ще 
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кажа защо. Първо, главният прокурор ще работи с този човек 

максимум 10 месеца. След това ще има нов главен прокурор, който 

ще продължи работата. Заради това ние трябва да оставим в 

наследство един достоен човек на този пост. Защо подкрепих Данчо 

Стоев. Познавам го много добре, още като работеше като заместник 

началник на следствието, знам неговата работа. По стечение на 

обстоятелствата се наложи да работя с г-н Джамбазов. Трябва да 

Ви кажа, че когато работихме по едно известно дело аз бях много 

учуден от начина му на работа и също така с проблемите, които 

след това имаше делото в съдебната фаза. Г-н Джамбазов според 

мен повече излизаше по медиите и повече приказваше отколкото да 

свърши онова, което трябваше да направи. Смятам, че той е добър 

юрист, както казаха, но има си още какво да учи и за да отиде в 

Апелативна прокуратура и то да я оглави, трябва все още доста 

професионален и житейски опит да натрупа. Освен това Апелативна 

прокуратура, аз не съм чул нито от Инспектората, нито от Главна 

прокуратура някой да е казвал, че работата на Апелативна 

прокуратура е на по-ниско ниво от останалите апелативни 

прокуратури и има някакви проблеми в тази Апелативна 

прокуратура. По известни обстоятелства на всички ни досегашният 

апелативен прокурор, за който с две ръце бих гласувал за него, за 

колегата Вичев, знаете че същият не участва в този избор. Йордан 

Стоев, мисля че така беше името му, Стоев, точно така, и колежката 

са заместници на апелативния прокурор. След като добре работи 

тази прокуратура ние да привнасяме от вън нов човек, който да 

дойде и да започне да ги обучава да работят по неговия начин, 

който аз лично смятам, че не е правилен, заради това аз моето си 

мнение казвам и заради това ще подкрепя колегата Стоев, защото 

при работеща прокуратура да даваме нов човек за ръководител, не 
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е ясно какво ще се получи. След като има един добър колектив, 

една добра работа, смятам че трябва да продължи по този начин. 

Благодаря.  

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви. Други мнения, 

коментари? Заповядайте, г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Искам да благодаря на г-н Колев, който 

постъпи мъжки. Това е нещо, което аз уважавам. Благодаря Ви, г-н 

Колев, Вие си казахте мнението почтено и честно. Леко ме смути 

факта, че сте толкова близък с г-н Стоев, а не му знаете името, но 

вероятно сте наблюдавали работата му по-отдалече и за името не е 

останало време. 

ИВАН КОЛЕВ: Аз съм наблюдавал работата на почти 

всички магистрати в България и не мога да им помня имената на 

всички колеги.  

ДИАНА КОВАЧЕВА: Ако няма други изказвания да 

преминем към гласуване. 

 

/след гласуването/ 

/В залата присъстват кандидатите Божидар Джамбазов и 

Йордан Стоев/ 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, в гласуването са участвали 21 

членове на Висшия съдебен съвет. Отсъстващи четирима. При 

отваряне на пликовете от тях бяха извадени 21 броя бюлетини. За 

Божидар Джамбазов 10 броя, за Йордан Стоев 10 броя, 1 

недействителна бюлетина. При това положение няма избор. 

Обявява се нов конкурс. 
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/Кандидатите напускат залата/ 

/Министър Ковачева напуска заседанието/ 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                ДИАНА КОВАЧЕВА 

 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да обобщите избора, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, пред нас бяха 

представени три кандидатури за административен ръководител-

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-София. Висшият 

съдебен съвет внимателно разгледа концепциите им. 

Същевременно имаше предвид резултата от събеседването им и 

направените изказвания. Независимо от това Висшият съдебен 

съвет не даде кредит на доверие на нито един от колегите по 

съображения, които се изложиха тук в тази зала. Така че в рамките 

на своите правомощия Висшият съдебен съвет ще насрочи нов 

избор за апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-София. 

 

1. ОТНОСНО: Административен ръководител - 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - гр. София 

Кандидати: 

- Божидар Георгиев Джамбазов - заместник на 

административния ръководител - заместник-градски прокурор на 

Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и 
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ВАП"/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №8/23.02.2012г., 

т.2 - комплексна оценка от атестацията „много добра"/  

- Галина Христова Стоянова - заместник на 

административния ръководител - заместник- апелативен прокурор 

на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП" /Атестиран с решение на ВСС по Протокол 

№22/08.06.2010г., т.5 - комплексна оценка от атестацията „много 

добра"/  

- Йордан Андреев Стоев - заместник на 

административния ръководител - заместник-апелативен прокурор 

на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП"/Атестиран с решение на ВСС  по Протокол № 39/15.10.2009 

г. - комплексна оценка от атестацията „много добра"/     

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш  И: 

 

1.1. Избира комисия по избора в състав: Светла 

Данова, Стефан Петров и Теодора Нинова. 

1.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - апелативен 

прокурор на Апелативна прокуратура - гр. София, в който вземат 

участие кандидатите: Божидар Георгиев Джамбазов - заместник 

на административния ръководител - заместник-градски прокурор на 

Софийска градска прокуратура, Галина Христова Стоянова - 

заместник на административния ръководител - заместник- 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София, 

Йордан Андреев Стоев - заместник на административния 

ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна 

прокуратура гр. София.    
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1.3. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: с 6 гласа „ за" за 

Божидар Георгиев Джамбазов, 4 гласа „ за" за Галина Христова 

Стоянова и 10 гласа „ за" за Йордан Андреев Стоев и 1 

недействителна бюлетина,  и СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ 

между кандидатите Божидар Георгиев Джамбазов и Йордан 

Андреев Стоев и при полученият резултат: с 10 гласа „ за" за 

Божидар Георгиев Джамбазов и 10 гласа „ за" за Йордан 

Андреев Стоев, и 1 /една/ недействителна бюлетина НЕ 

ИЗБИРА "административен ръководител -апелативен прокурор 

на Апелативна прокуратура - гр. София.    

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Сега допълнителната точка. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да. Уважаеми колеги, предложение на 

комисията относно първоначално назначаване на длъжността 

„прокурор” в Районните прокуратури. 

Щатните бройки са 33. Комисия приема, че конкурсът е 

проведен при спазване разпоредбата на Закона за съдебната власт 

и правилата относно реда за провеждане на конкурсите за избор. 

Има представени становища от Комисията по професионална етика 

и противодействие на корупцията за всички класирани кандидати. 

Искам да обърна внимание, че относно кандидатът Красимир 

Стефанов комисията е изразила становище, че същият колега не 

притежава необходимите нравствени качества. В своето становище 

комисията е приела, че г-н Стефанов е изпълнявал указанията, 

няма просрочени дела и от професионална гледна точка си върши 

съвестно работата. Същевременно обаче се е констатирало, че към 

момента има висящо дисциплинарно производство срещу него, 

касаещо нарушение на трудовата дисциплина и изразяващо се, 
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поне както е записано, за неспазване на работното време и 

неизпълнение разпорежданията на прекия си ръководител. 

Също така има становище относно кандидатът Ивайло 

Николов, че не притежава необходимите качества. Също се 

изразява становището, че не .... професионалната етика, изпълнява 

задълженията си, но също е отразено, че той е награждаван през 

2010г., но същевременно се е установило, че е наказван три пъти 

през 2010г. и 2011г. Има и трето наказание от преди десетина дена 

за просрочване на дело. Тези неща Ви ги казвам, защото ние сме 

длъжни, съгласно Закона за съдебната власт, да проведем 

гласуване независимо от становището и с оглед резултата ще 

процедираме по-нататък. 

Аз предлагам да започнем гласуването по реда на 

класирането. Започваме гласуването. 

На първо място е класирана Маргарита Димитрова за 

Районна прокуратура-Варна. Моля да гласувате. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

1. ОТНОСНО: Предложение за първоначално 

назначаване на длъжност „прокурор" в Районните прокуратури 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.1. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Маргарита Петрова Димитрова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Варна, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 
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следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: На второ място е класирана Вероника 

Трифонова. Тя кандидатства, първо желание, за Районна 

прокуратура-София. Има място. Моля да гласувате. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за” и 1 „против”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.2. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Вероника Бориславова Трифонова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. София, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Следващата е Жасмина Димитрова. 

Кандидатства за Районна прокуратура-Девня. Има място. Моля да 

гласувате. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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1.3.На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Жасмина 

Стойчева Димитрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Девня, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Следващият е Димитър Николов за 

Районна прокуратура-Козлодуй. Моля да гласувате. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.4.На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димитър 

Йорданов Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Козлодуй, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Северина Монева, Районна 

прокуратура-Разград. Моля да гласувате. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.5. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Северина Любенова Монева на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Разград, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Венета Стефанова-Иванова за 

Районна прокуратура-Бургас. Има място. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.6. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Венета 

Димитрова Стефанова - Иванова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Албена Господинова кандидатства за 

Районна прокуратура-Харманли. Има място. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.7. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Албена 

Борисова Господинова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Харманли, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитър Чардаков – Районна 

прокуратура-Пазарджик. Има място. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.8. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Димитър Петков Чардаков на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Пазарджик, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 
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следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвия Велизарова. Първо място 

Районна прокуратура-Кнежа. Има място. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.9. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвия 

Емилова Велизарова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Кнежа, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дияна Стоянова. Първо място Кнежа. 

Няма места. Второто й желание е за Районна прокуратура-Троян. 

Има място. Моля да гласувате. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

1.10.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Дияна Любенова Илиева - Стоянова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Кнежа, поради попълване на местата. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.10.1. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Дияна 

Любенова Илиева - Стоянова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Троян , с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Антоанета Симеонова. Първо желание 

за Троян. Място е заето. Второ желание Районна прокуратура-

Карлово. Има място. Моля да гласувате. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване 

Антоанета Маринова Симеонова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Троян, поради попълване на местата. 

    

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.11.1. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Антоанета Маринова Симеонова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Карлово, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Павлин Вълчев. Първо желание 

Районна прокуратура-Шумен. Има място. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.12. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Павлин 

Руменов Вълчев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Шумен, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Любомир Петров. Първо желание 

Районна прокуратура-София. Няма места. Не подлага на гласуване. 

Второ желание Районна прокуратура-Шумен. Няма места. Не 

подлага на гласуване.  
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.13.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване 

Любомир Боянов Петров на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.София, поради попълване на местата. 

1.13.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване 

Любомир Боянов Петров на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Шумен, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание Районна прокуратура-

Нови пазар. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.13.2. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Любомир Боянов Петров на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Нови Пазар, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Владимир Сираков. Първо желание 

Районна прокуратура-Оряхово. Мястото е свободно. Моля да 

гласувате. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.14. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Владимир Сашков Сираков на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Оряхово, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мая Кирчева. Първо желание София. 

Второ желание Кнежа. Трето желание Козлодуй. Четвърто желание 

Оряхово. Пето желание Карлово. Всички места са заети. Не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване Мая 

Йосифова Кирчева на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Троян, поради попълване на местата. 

1.15.1.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване Мая 

Йосифова Кирчева на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Кнежа, поради попълване на местата. 

1.15.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване Мая 

Йосифова Кирчева на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Козлодуй, поради попълване на местата.    
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1.15.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване Мая 

Йосифова Кирчева на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Оряхово, поради попълване на местата. 

1.15.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване Мая 

Йосифова Кирчева на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Карлово, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Шесто желание Районна прокуратура-

Пловдив. Има място. Моля гласувайте. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.15.5. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мая 

Йосифова  Кирчева на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пловдив, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валентина Ранчева. Районна 

прокуратура-Димитровград. Моля гласувайте. 

    

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

1.16. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Валентина Сл. Радева - Ранчева на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Димитровград, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Момчил Найденов. Първо желание 

Пловдив. Мястото е заето. Второ желание Карлово. Мястото е 

заето. Трето желание Пазарджик. Мястото е заето. Не провежда 

гласуване.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Момчил Александров Найденов на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Пловдив, поради попълване на местата. 

1.17.1.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Момчил Александров Найденов на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр.Карлово, поради попълване на местата. 

1.17.2.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Момчил Александров Найденов на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр.Пазарджик, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание Районна 

прокуратура-Пещера. Мястото е свободно. Моля да гласуваме. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.17.3. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Момчил Александров Найденов на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Пещера, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николай Петров. Първо желание 

Димитровград. Мястото е заето. Не провежда гласуване. Второ 

желание Свиленград. Има място. Моля да гласуваме. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Николай Захариев Петров на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Димитровград, поради попълване на местата. 

    

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.18.1.На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Николай Захариев Петров на длъжността „прокурор" в Районна 
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прокуратура - гр. Свиленград, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Соня Петрова. Първо желание 

Районна прокуратура-Елхово. Има място. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.19. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Соня 

Йовчева Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Елхово, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, обръщам Ви внимание, че това 

е Красимир Стефанов. За Районна прокуратура-Ямбол. Където 

Комисията по професионална етика и противодействие на 

корупцията приема, че не притежава в пълнота необходимите 

нравствени качества.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Закъде гласуваме? За Ямбол. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 9 гласа „за”, 5 „против”, 6 

„въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ НАЗНАЧАВА 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Ямбол. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, от вота се вижда, че г-н 

Красимир Стефанов не е избран. Ще Ви помоля да преминете към 

втори вариант. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Трябва да гласуваме за всичките 

места, за които той кандидатства, г-н Шопов. Щом не е избран за 

първото, а има още, трябва да гласуваме за всичките позиции, 

които остават оттук насетне, по реда на неговите желания. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: И назначението, и отказа са си 

индивидуални административни актове и затова всяка позиция 

трябва да се гласува. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Така че за всичките позиции за г-н 

Стефанов да проведем гласуване. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Добре. Второ желание Районна 

прокуратура-Елхово. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Елхово, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание Районна прокуратура-

Бургас. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание Районна 

прокуратура-Чирпан. Мястото е свободно. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 8 гласа „за”, 4 „против”, 8 

„въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.3. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ НАЗНАЧАВА 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Чирпан. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пето желание Районна прокуратура-

Пловдив. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пловдив, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Шесто желание Районна прокуратура-

Пазарджик. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пазарджик, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Седмо желание Районна прокуратура-

Казанлък. Моля Ви да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 6 гласа „за”, 6 „против”, 8 

„въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.6. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ НАЗНАЧАВА 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Казанлък. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Осмо желание Районна прокуратура-

Карлово. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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1.20.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Карлово, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Девето желание Районна прокуратура-

Раднево. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 6 гласа „за”, 7 „против”, 7 

„въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.8. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ НАЗНАЧАВА 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Раднево. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десето желание Харманли. Мястото е 

заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Харманли, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Единадесето желание Свиленград. 

Мястото е заето. Не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Свиленград, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дванадесето желание Димитровград. 

Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Димитровград , поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Тринадесето желание София. Мястото 

е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.София, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четиринадесето желание. Моля да 

гласувате за Районна прокуратура-Преслав. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 6 гласа „за”, 8 „против”, 6 

„въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.13. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ НАЗНАЧАВА 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Велики Преслав. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петнадесето желание Районна 

прокуратура-Шумен. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Шумен, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Шестнадесето – мястото е заето. Не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Варна, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Седемнадесето, Районна прокуратура-

Разград. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Разград, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Осемнадесето Районна прокуратура-

Девня. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Девня, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Деветнадесето. Не провежда 

гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Троян, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Двадесето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 



 49 

1.20.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пещера, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Двадесет и първо място – Смолян. 

Моля Ви да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 9 гласа „за”, 5 „против”, 6 

„въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.20.20. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ НАЗНАЧАВА 

Красимир Василев Стефанов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Смолян. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Изчерпахме това нещо. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изчерпахме. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сега, колеги, моля Ви да се 

прехвърлите на втория вариант, тъй като тези неща предизвикаха 

разместване. 

Следващият кандидат е Владимир Стоянов Иванов. 

Първо желание Карлово. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.21. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Стоянов Иванов  на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Карлово, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Пловдив. Мястото е 

заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.21.1.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Стоянов Иванов  на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пловдив, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание Районна прокуратура-

Казанлък. Има място. Моля Ви да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.21.2. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Владимир Стоянов Иванов  на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Казанлък, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Галин Георгиев. Първо желание 

Шумен. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.22. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Галин Кирилов Георгиев   на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Шумен, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание Районна прокуратура-

Велики Преслав. Гласуваме. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.22.1.На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галин 

Кирилов Георгиев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Велики Преслав, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Павел Любенов. Първо желание 

Добрич. Моля Ви да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.23. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Павел 

Стойков Любенов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Добрич, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Велина Димитрова Пенева. Първо 

желание Чирпан. Моля Ви да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.24. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Велина 

Димитрова Пенева на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Чирпан, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станчо Станчев. Първо желание 

Районна прокуратура-Бургас. Няма места. Не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.25. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на  

Станчо Костадинов Станчев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание Районна прокуратура-

Смолян. Мястото е свободно. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.25.1. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Станчо Костадинов Станчев на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Смолян, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Анна Аврамова Градева. Първо 

желание Благоевград. Мястото е свободно. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.26. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Анна 

Красимирова Аврамова - Градева на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Благоевград, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на 

встъпване в длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Наталия Петкова. Първо желание 

Районна прокуратура-Ямбол. Мястото е свободно. Моля Ви да 

гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.27. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Наталия Петкова Петкова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Ямбол, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Владимир Вълев. Колеги, неговото 

желание Раднево, това е 12-тото му желание. Сега ще Ви 
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докладвам, ако желаете и останалите желания, където местата са 

заети.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това е ясно. Няма нужда. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Значи до 11 желание местата са заети. 

Така че Ви моля да гласувате за 12-то – Районна прокуратура-

Раднево. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.28. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на  

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура- гр. Пловдив, поради попълване на местата. 

1.28.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура  - гр. Карлово, поради попълване на местата. 

1.28.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Петров Вълев  на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пазарджик, поради попълване на местата. 

1.28.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура- гр. Пещера, поради попълване на местата. 

1.28.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на  

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Свиленград, поради попълване на местата. 

1.28.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Чирпан, поради попълване на местата. 
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1.28.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура- гр. Казанлък, поради попълване на местата.    

1.28.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на  

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Димитровград , поради попълване на местата. 

1.28.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Харманли, поради попълване на местата. 

1.28.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. София , поради попълване на местата. 

1.28.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Смолян, поради попълване на местата. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.28.12.На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Владимир Петров Вълев на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Раднево, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Любомир Павловски. Първо желание 

София. Мястото е заето. Второ Благоевград. Мястото е заето. Трето 

желание Пазарджик. Мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.29. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Любомир Александров Павловски на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр.София, поради попълване на местата. 

1.29.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Любомир Александров Павловски на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр.Благоевград, поради попълване на 

местата.    

1.29.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Любомир Александров Павловски на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр.Пазарджик, поради попълване на местата.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимир Тодоров. Първо желание 

Районна прокуратура-Петрич. Мястото е свободно. Моля Ви да 

гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.30. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Красимир Симеонов Тодоров на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Петрич, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 
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максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, следва Даниела Петрова. 

Местата са заети. Не провежда гласуване. Свободно е само 23-тото 

й желание е свободно за Районна прокуратура-Лом. Да гласуваме. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.31. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Варна, поради попълване на местата. 

1.31.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Девня, поради попълване на местата. 

1.31.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Добрич, поради попълване на местата. 

1.31.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Нови Пазар, поради попълване на местата. 

1.31.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Шумен, поради попълване на местата.    

1.31.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Велики Преслав, поради попълване на местата. 
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1.31.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Разград, поради попълване на местата. 

1.31.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Бургас, поради попълване на местата. 

1.31.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Ямбол, поради попълване на местата. 

1.31.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Елхово, поради попълване на местата. 

1.31.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Раднево, поради попълване на местата. 

1.31.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Казанлък, поради попълване на местата. 

1.31.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Чирпан, поради попълване на местата.    

1.31.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Карлово, поради попълване на местата. 

1.31.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Пловдив, поради попълване на местата. 
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1.31.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Пазарджик, поради попълване на местата. 

1.31.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Пещера, поради попълване на местата. 

1.31.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Харманли, поради попълване на местата. 

1.31.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Свиленград, поради попълване на местата. 

1.31.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.София, поради попълване на местата. 

1.31.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Оряхово, поради попълване на местата.    

1.31.21.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.Козлодуй, поради попълване на местата. 

    

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.31.22. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Даниела Димитрова Петрова на длъжността „прокурор" в 
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Районна прокуратура - гр. Лом, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ана Василева. Първо желание Лом. 

Има място. Да гласуваме. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ана Василева е избрана. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.32. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ана 

Симеонова Василева на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Лом, с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните 

основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по 

длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Благовест Вангелов. До 17 желание 

местата са заети. Не провежда гласуване. Остава 18-то желание за 

Районна прокуратура-Момчилград. Мястото е свободно. Моля да 

гласувате. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.33. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Бургас, поради попълване на местата. 

1.33.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Ямбол, поради попълване на местата. 

1.33.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Елхово, поради попълване на местата. 

1.33.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Шумен, поради попълване на местата. 

1.33.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пловдив, поради попълване на местата. 

1.33.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Нови Пазар, поради попълване на местата. 

1.33.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Велики Преслав, поради попълване на местата. 

1.33.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Свиленград, поради попълване на местата. 

1.33.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Харманли, поради попълване на местата. 
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1.33.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Димитровград, поради попълване на местата. 

1.33.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Варна, поради попълване на местата.    

1.33.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Добрич, поради попълване на местата. 

1.33.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Разград, поради попълване на местата. 

1.33.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Чирпан, поради попълване на местата. 

1.33.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Казанлък, поради попълване на местата. 

1.33.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пазарджик, поради попълване на местата. 

1.33.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Смолян, поради попълване на местата. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.33.17. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Благовест Димитров Вангелов на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Момчилград, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Яна Владимирова Петкова. До 6-то 

място местата са заети. Не провежда гласуване.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.34. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Яна Владимирова Петкова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. София, поради попълване на местата. 

1.34.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Яна Владимирова Петкова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Благоевград, поради попълване на местата. 

1.34.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Яна Владимирова Петкова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пловдив, поради попълване на местата. 

1.34.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Яна Владимирова Петкова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пазарджик, поради попълване на местата. 

1.34.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Яна Владимирова Петкова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пещера, поради попълване на местата. 
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1.34.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Яна Владимирова Петкова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Лом, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Гласуваме за 7-то желание за Районна 

прокуратура-Белоградчик. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.34.6. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Яна 

Владимирова Петкова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Белоградчик, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Александрина Володя Костадинова. 

Всичките ли да ги чета. /гласове от залата – не/  От 1 до 20 местата 

са заети. Не провежда гласуван.е 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.35. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. София, поради попълване на местата. 
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1.35.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Благоевград, поради попълване на 

местата. 

1.35.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Пловдив, поради попълване на местата. 

1.35.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Петрич, поради попълване на местата. 

1.35.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Карлово, поради попълване на местата. 

1.35.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Пазарджик, поради попълване на 

местата. 

1.35.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Пещера, поради попълване на местата. 

1.35.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Казанлък, поради попълване на местата. 

1.35.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Троян, поради попълване на местата. 

1.35.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 
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Районна прокуратура - гр. Велики Преслав, поради попълване на 

местата. 

1.35.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Варна, поради попълване на местата. 

1.35.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Бургас, поради попълване на местата. 

1.35.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Кнежа, поради попълване на местата. 

1.35.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Елхово, поради попълване на местата. 

1.35.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Белоградчик, поради попълване на 

местата. 

1.35.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Нови пазар, поради попълване на 

местата. 

1.35.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Добрич, поради попълване на местата. 

1.35.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Смолян, поради попълване на местата. 
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1.35.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Оряхово, поради попълване на местата. 

1.35.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Александрина Володя Костадинова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Девня, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, обръщам Ви внимание, че 

Ивайло Петров Николов, съгласно становището на Комисията по 

професионална етика и противодействие на корупцията той не 

притежава в пълнота необходимите нравствени и морални качества. 

До 21-во място местата са заети. Класиран е за 22-рото му желание 

за Районна прокуратура-Видин, за което Ви моля да гласувате. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.36. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр.София, поради попълване на местата. 

1.36.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Варна, поради попълване на местата. 

1.36.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Бургас, поради попълване на местата. 

1.36.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Девня, поради попълване на местата. 
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1.36.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пловдив, поради попълване на местата. 

1.36.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Добрич, поради попълване на местата. 

1.36.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Шумен, поради попълване на местата. 

1.36.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Троян, поради попълване на местата. 

1.36.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Благоевград, поради попълване на местата. 

1.36.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Петрич, поради попълване на местата. 

1.36.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Казанлък, поради попълване на местата. 

1.36.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Карлово, поради попълване на местата. 

1.36.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пазарджик, поради попълване на местата. 
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1.36.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Смолян, поради попълване на местата. 

1.36.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Пещера, поради попълване на местата. 

1.36.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Велики Преслав, поради попълване на местата. 

1.36.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Нови пазар, поради попълване на местата. 

1.36.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Ямбол, поради попълване на местата. 

1.36.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Оряхово, поради попълване на местата. 

1.36.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Козлодуй, поради попълване на местата. 

1.36.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Лом, поради попълване на местата. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 7 гласа „за”, 6 „против”, 7 

„въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.36.21. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ НАЗНАЧАВА 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Видин. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не е избран колегата. Следващото му 

23-то желание, мястото е заето. Не провежда гласуване. И 24-то 

желание, мястото е заето. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.36.22. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Чирпан, поради попълване на местата. 

1.36.23. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Ивайло Петров Николов на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Раднево, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николинка Лазарова Крумова. До 4-то 

желание местата са заети. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.37. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Николинка Лазарова Крумова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Козлодуй, поради попълване на местата. 
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1.37.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Николинка Лазарова Крумова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Оряхово, поради попълване на местата. 

1.37.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Николинка Лазарова Крумова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Лом, поради попълване на местата. 

1.37.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на 

Николинка Лазарова Крумова на длъжността „прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Кнежа, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петото й желание е за Районна 

прокуратура-Видин. Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.37.4. На основание чл.  160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Николинка Лазарова Крумова на длъжността „прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Видин, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност.    

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, поради попълване на местата 

предлагам да приемем решение за преустановяване на 

гласуването. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Преустановихме гласуването. С 

това приключихме тази точка.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.38. ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО за назначаване на 

длъжността „прокурор" в Районните прокуратури, поради 

попълване на местата. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Връщаме се към основния дневен 

ред. Точка втора. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да освободи Бисерка 

Бойчева-Софрониева от заеманата длъжност „зам. председател” на 

Административен съд-Монтана. Моля Ви да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 175, ал. 7 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева от 

заеманата длъжност "Заместник на административния ръководител 

- заместник-председател" на Административен съд гр. Монтана с 

ранг „съдия в АС", считано от датата на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за назначаването на Мария 

Ницова за заместник председател на Административен съд-

Монтана. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.1. На основание чл. 160 във вр. с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Мария Николаевна Ницова - съдия в 

Административен съд гр. Монтана с ранг „съдия в АС" на длъжност 

"Заместник на административния ръководител - заместник-

председател" на Административен съд гр. Монтана с ранг „съдия в 

АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за назначаването на Бисерка 

Бойчева, досегашен заместник председател на Административен 

съд-Монтана, на длъжност „съдия”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Бисерка 

Любенова Бойчева - Софрониева - досегашен "Заместник на 

административния ръководител - заместник-председател" на 
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Административен съд гр. Монтана с ранг „съдия в АС" на длъжност 

"съдия" в Административен съд гр. Монтана с ранг „съдия в АС", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Ваня 

Вълкадинова, съдия в Административен съд-Благоевград, на място 

в ранг „съдия в АС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

3. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня 

Костадинова Вълкадинова - съдия в Административен съд гр. 

Благоевград на място в ранг „ съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Милена 

Рангелова, съдия в Окръжен съд-Пловдив, на място в ранг „съдия в 

АС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Милена 

Бориславова Рангелова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на 

място в ранг „ съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на 

решението.  

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Надежда 

Желязкова Каличкова, съдия в Окръжен съд-Пловдив, на място в 

ранг „съдия в АС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

5. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Надежда 

Иванова Желязкова - Каличкова - съдия в Окръжен съд гр. 

Пловдив на място в ранг „ съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Росица 

Иванова Стойчева, съдия в Районен съд-Горна Оряховица, на място 

в ранг „съдия в ОС”. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

6. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица 

Велкова Иванова - Стойчева - съдия в Районен съд гр. Горна 

Оряховица на място в ранг „ съдия в ОС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Неделина 

Минчева, съдия в Районен съд-Гълъбово, на място в ранг „съдия в 

ОС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

7. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Неделина Танчева Минчева - съдия в Районен съд гр. Гълъбово  

на място в ранг „съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на 

решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Иван Режев, 

съдия в Районен съд-Стара Загора, на място в ранг „съдия в ОС”. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

8. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван 

Христов Режев - съдия в Районен съд гр. Стара Загора на място в 

ранг „ съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Маргарита 

Димитрова, съдия в Районен съд-Левски, на място в ранг „съдия в 

ОС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

9. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Маргарита Димитрова Димитрова - съдия в Районен съд гр. 

Левски на място в ранг „ съдия в ОС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на 

Десислава Кривиралчева, заместник председател на 

Административен съд-Пазарджик, комплексна оценка от 

атестацията „много добра”. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

10. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Десислава Димитрова Кривиралчева - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Административен съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в АС" 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет същата колежка да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

10.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Десислава 

Димитрова Кривиралчева - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. 

Пазарджик с ранг „съдия в АС" ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на Игнат 

Георгиев, председател на Административен съд-Перник, 

комплексна оценка от атестацията „много добра”. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

11. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Игнат Иванов Георгиев - административен ръководител - 

председател на Административен съд гр. Перник комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет същият колега да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

11.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Игнат Иванов 

Георгиев - административен ръководител - председател на 

Административен съд гр. Перник ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на 

Елеонора Здравкова Попова, съдия в Районен съд-Кърджали, 

комплексна оценка от атестацията „много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Елеонора Здравкова Попова - съдия в Районен съд гр. Кърджали 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет същата колежка да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Елеонора 

Здравкова Попова - съдия в Районен съд гр. Кърджали 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за освобождаването на Елса 

Ташева от заеманата длъжност „съдия” във Върховния касационен 

съд, считано от 01.04.2012г. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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13. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Елса Василева Ташева от заеманата длъжност 

"съдия" във Върховния касационен съд, Гражданска колегия, 

считано от 01.04.2012 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да поощри Елса Ташева 

с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен" и парична 

награда в размер на основното месечно възнаграждение. Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

13.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „ а" и ал. 3, т. 1 

от ЗСВ ПООЩРЯВА Елса Василева Ташева - съдия във 

Върховния касационен съд, Гражданска колегия, с отличие „личен 

почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в 

размер на основното месечно възнаграждение, за проявени през 

продължителния й стаж като съдия висок професионализъм, 

образцово изпълнение на служебните задължения и високи 

нравствени качества. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Деян Генчев Петров от заеманата 

длъжност "заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура - 

Бургас. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14. На основание чл. 160 във вр. с чл. 175, ал. 7 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Деян Генчев Петров от заеманата длъжност 

"Заместник на административния ръководител - заместник-районен 

прокурор" на Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в АП", 

считано от датата на вземане на решението.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Светослав Маринчев за заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура - Бургас. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14.1. На основание чл. 160 във вр. с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Светослав Здравков Маринчев - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП" на 

длъжност "Заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура гр. 

Бургас с ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Деян Петров - досегашен заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура - Бургас на длъжността "прокурор". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Деян 

Генчев Петров - досегашен "Заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна 

прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в АП" на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор 

в АП" , с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 

на ВСС, считано от датата на вземане на решението.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаване на Кремена Стефанова - прокурор в 

Окръжна прокуратура - Бургас, на място в ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП". 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Кремена 

Илиева Стефанова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас с 
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ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 

с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Марияна Станкова - прокурор в 

Софийска градска прокуратура, на място в ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Марияна 

Мирчева Станкова - прокурор в Софийска градска прокуратура с 

ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 

с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Митко Димитров - прокурор в 

Софийска градска прокуратура, на място в ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

17. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Митко 

Георгиев Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура с 

ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 

с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Валентина Огнева - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна, на място 

в ранг "следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Валентина Константинова Огнева - следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на място в ранг 

„ следовател в НСлС", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на 

решението.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Валентин Маноилов - прокурор в 
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Софийска градска прокуратура, на място в ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", 1 "против", 1 

"въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Валентин Кирилов Маноилов - прокурор в Софийска градска 

прокуратура с ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор 

във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Калин Софиянски - прокурор в 

Софийска градска прокуратура, на място в ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

20. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Калин 

Петков Софиянски - прокурор в Софийска градска прокуратура с 

ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 
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с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Станимир Димитров - прокурор в 

Софийска градска прокуратура, на място в ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Станимир Димитров Димитров - прокурор в Софийска градска 

прокуратура с ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор 

във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Димитър Стратиев - заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура - Смолян, на място в ранг 

"прокурор в АП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 



 89 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

22. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Димитър Иванов Стратиев - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

гр. Смолян с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в 

АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на вземане на решението.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Дияна Дамянова Цанкова - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Видин, на място в ранг "следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

23. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Дияна 

Иванова Дамянова - Цанкова - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Видин, на място в ранг 

„ следовател в Национална следствена служба", с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението. 

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Калин Ангелов - следовател в 
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Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Враца, на място 

в ранг "следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Калин 

Ангелов Ангелов - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. Враца, на място в ранг „следовател в 

НСлС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на вземане на решението.    

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Йордан 

Вълчов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска 

прокуратура и да му определи комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25.На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Йордан Иванов Вълчов - 

следовател в следствен отдел в Софийска градска прокуратура.    
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25.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Йордан Иванов Вълчов - следовател в следствен отдел в 

Софийска градска прокуратура комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА".     

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Надежда 

Куюмджиева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска 

прокуратура и да й определи комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

26.На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Надежда Тодорова 

Куюмджиева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска 

прокуратура.    

26.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Надежда Тодорова Куюмджиева - следовател в Следствен отдел 

в Софийска градска прокуратура комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА".     

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за допълване на решение по протокол от 16 февруари 
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2012 г. относно Юлиана Кацарова, с израза "с ранг "прокурор във 

ВКП и ВАП". Явно гласуване. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

27. ДОПЪЛВА решението си по протокол № 

7/16.02.2012 г., т. 3.2, в частта касаеща повишаване на Юлиана 

Петкова Кацарова - Чорбаджиева в длъжност „прокурор" в 

Апелативна прокуратура гр. София с израза: „ с ранг „прокурор 

във ВКП и ВАП".     

    

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Комисията предлага ВСС да вземе 

решение, с което да утвърди промени по бюджетните сметки, 

съгласно приложението. Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

28. ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2012 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 
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ИВАН КОЛЕВ: По точка 30 комисията предлага да 

вземем решение, с което да се даде съгласие на съдебните 

служители, ангажирани с провеждане на конкурса за младши съдии 

и младши прокурори на 10 и 17 март 2012 г., съгласно заповед от 2 

март, както и на униформените служители от ГД "Охрана", съгласно 

писмо № 1548 на Главния директор на ГД "Охрана", да се изплати 

възнаграждение в размер по 50 лв. на ден. Явно е гласуването. 

 

ИВАН КОЛЕВ: Приключих! Благодаря ви. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема проф. Мингова, уважаеми 

колеги, постъпили са искания от административни ръководители за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки. 

Комисия "Съдебна администрация" след като внимателно прецени 

натовареността на тези структури на съдебната власт, предлага 

ВСС да даде съгласие за назначаване на исканите съдебни 

служители на свободни щатни бройки, както следва, точка от 1 до 8. 

Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

31.ОТНОСНО: Искания на административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация" 

предлага ВСС да даде съгласие:    

1. Софийска районна прокуратура - 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител"; 

2. Районна прокуратура гр. Варна - 1 щ.бр. за „шофьор" 

и 1 щ.бр. за „съдебен статистик"; 
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3. Районна прокуратура гр. Кърджали - 1 щ.бр. за 

„шофьор" 

4. Софийска градска прокуратура - 1 щ.бр. за 

„призовкар"; 

5. Районна прокуратура гр. Петрич - 1 щ.бр. за 

„съдебен администратор" и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител" 

6. Софийски градски съд -  1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител" 

7. Върховен административен съд /2 писма/ - 2 щ.бр. 

за „куриер" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, считано от 01.03.2012 г. и от 

05.03.2012 г. 

- трансформиране на длъжност „съдебен деловодител-

информатор" в длъжност „секретар на колегия", считано от 

01.03.2012 г. 

8. Окръжен съд гр. Варна - 1 щ.бр. за „старши 

специалист" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

31.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „.съдебен деловодител" в 

Софийска районна прокуратура. 

 

31.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни 

служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „.шофьор" и 1 щ.бр. на 

длъжност „съдебен статистик"  в Районна прокуратура гр. Варна. 

31.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „.шофьор" в Районна 

прокуратура гр. Кърджали. 
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31.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „.призовкар" в Софийска 

градска прокуратура. 

    

31.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебeн 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в 

Районна прокуратура гр. Петрич. 

    

31.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „.съдебен деловодител" в 

Софийски градски съд. 

 

31.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители - 2 /две/ щ.бр. на длъжност „куриер" по чл. 68, ал. 1, т. 3 

от КТ във Върховен административен съд. 

31.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 

длъжност „съдебен деловодител-информатор" в длъжност 

„секретар на колегия" във Върховен административен съд, 

считано от 01.03.2012 г. 

    

31.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за  назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „.старши специалист" по чл. 

68, ал. 1, т. 3 от КТ в Окръжен съд. гр. Варна.    

    



 96 

ВЕЛЬО  ВЕЛЕВ: Точка 32. Постъпило е искане от 

административния ръководител на Районна прокуратура - Петрич, с 

което иска съгласие за назначаване на съдебен служител "съдебен 

администратор" в Районна прокуратура - Петрич. Комисия "Съдебна 

администрация" предлага ВСС да не дава съгласие за 

назначаването на тази длъжност "съдебен администратор" в 

Районна прокуратура - Петрич. Колеги, мотивите не са само липса 

на финансови средства, както е изписано, моля да запишете в 

протокола - основният мотив е, както знаете политиката на ВСС в 

малките структури на съдебната власт да има една от двете 

длъжности "административен секретар" или "съдебен 

администратор". В случая в Районна прокуратура - Петрич има зает 

щат "административен секретар". Това е причината, поради която 

отказваме тази длъжност. Гласуването е явно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

32.ОТНОСНО: Искания на административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация" 

предлага ВСС да не даде съгласие:    

1. Районна прокуратура гр. Петрич - 1 щ.бр. за 

„съдебен администратор" и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебeн 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „.съдебен администратор" в 

Районна прокуратура гр. Петрич. 
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Мотиви: В малките структури на съдебната власт 

може да има една от двете длъжности "административен 

секретар" или "съдебен администратор". 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 33. Постъпили са искания от 

административни ръководители за извършване на трансформации 

на длъжности за съдебни служители на по-високи длъжности, т.е. на 

малко по-високи промени в длъжности, както следва. Комисия 

"Съдебна администрация" предлага ВСС да даде: Първо - съгласие 

за трансформиране на длъжност "управител съдебна сграда І-ва 

степен" в длъжност "началник служба управление и стопанисване 

на съдебното имущество" в Окръжен съд - гр. Пловдив. Второ - дава 

съгласие за трансформиране на длъжности за съдебни служители в 

Окръжен съд - гр. Велико Търново, считано от 1 март 2012 г., както 

следва - 1 щатна бройка "съдебен секретар" в длъжност "завеждащ 

служба", 1 щатна бройка "управител съдебна сграда" в длъжност 

"началник служба". И трето - дава съгласие за трансформиране на 

длъжността "ръководител на учебен център" в Учебна база "Цигов 

чарк", гр. Батак в длъжност "началник служба управление на 

съдебно имущество и ръководител на Учебен център" във ВКП, 

считано от 1 март 2012 г. Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

33. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за  извършване на трансформации на длъжности за 

съдебни служители, както следва: 
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1. Окръжен съд гр. Пловдив - «управител съдебна 

сграда - I-ва степен" в длъжност «началник служба-управление и 

стопанисване на съдебното имущество», считано от 01.03.2012 г. 

2. Окръжен съд гр. Велико Търново /2 писма/, считано 

от 01.03.2012 г.: 

- 1 щ.бр. «съдебен секретар» в длъжност «завеждащ 

служба»; 

- 1 щ.бр. «управител съдебна сграда» в длъжност 

«началник служба» 

3. Върховна касационна прокуратура - «Ръководител 

учебен център", Учебна база „Цигов чарк", гр. Батак в длъжност 

«Началник служба «Управление на съдебното имущество», той и 

ръководител на учебен център» 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

33.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност 

«управител съдебна сграда - I-ва степен" в длъжност «началник 

служба-управление и стопанисване на съдебното имущество» в 

Окръжен съд гр. Пловдив, считано от 01.03.2012 г. 

33.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 

длъжности за съдебни служители в Окръжен съд гр. Велико 

Търново, считано от 01.03.2012 г., както следва: 

- 1 щ.бр. «съдебен секретар» в длъжност «завеждащ 

служба»; 

- 1 щ.бр. «управител съдебна сграда» в длъжност 

«началник служба» 

 

33.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност 

«Ръководител учебен център", Учебна база „Цигов чарк", гр. Батак в 
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длъжност «Началник служба «Управление на съдебното 

имущество», той и ръководител на учебен център» във Върховна 

касационна прокуратура, считано от 01.03.2012 г. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Благодаря ви. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жа Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Колеги, известно ви е, че съгласно чл. 

257,ал. 1 от ЗСВ учебните програми на Националния институт на 

правосъдието се утвърждават от Управителния съвет, който 

предлага същите за съгласуване с ВСС. Комисия "Професионална 

квалификация" след като се запозна с предложението на 

Управителния съвет на НИП предлага на ВСС да съгласува 

предложената програма на НИП за обучение на съдии на тема 

"Практика на Върховния касационен съд по Кодекса за 

застраховането". Става въпрос за обща продължителност на 

обучението един ден и половина на съдии от всички инстанции по 

програмата, която е предложена. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

34. ОТНОСНО: Съгласуване на програма на 

Националния институт на правосъдието за обучение на съдии на 

тема „Практика на Върховния касационен съд по Кодекса за 

застраховането" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

СЪГЛАСУВА програма на Националния институт на 

правосъдието за обучение на съдии на тема „Практика на 

Върховния касационен съд по Кодекса за застраховането". 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Гатев. 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Точка 35. Комисията по "Международно 

правно сътрудничество" предлага на ВСС да вземе решение, с 

което да командирова Недко Симов - зам. окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - Смолян, за участие в третата работна среща 

на проектния екип на ЕМСС "Реформа на съдебната система в 

Европа", за периода от 21 до 23 март 2012 г. в гр. Рим - Италия. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

35.ОТНОСНО: Командироване на Недко Севдалинов 

Симов, зам.-окръжен прокурор в ОП - гр. Смолян,  за участие в 

трета среща на проектния екип на Европейската мрежа на 

съдебните съвети (ЕМСС) „Реформа на съдебната система в 

Европа", която ще се проведе на 21 и 22 март 2012 г. в гр. Рим, 

Италия 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :    

35.1. КОМАНДИРОВА Недко Севдалинов Симов, зам.-

окръжен прокурор в ОП - гр. Смолян за участие в трета работна 

среща на проектния екип на ЕМСС „Реформа на съдебната система 

в Европа" за периода 21 - 23 март 2012 г. в гр. Рим, Италия. 

 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Комисията предлага на ВСС да вземе 

решение, с което да приеме доклада на председателя на комисията 

"Международно правно сътрудничество" при ВСС относно 

извършена актуализация на информацията, свързана с 
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международната дейност на ВСС на българската версия на 

Интернет-страницата на институцията, както и за разработване и 

актуализация на съдържанието и визията на нейната английска 

версия. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

36.ОТНОСНО: Доклад от Георги Гатев относно 

извършена актуализация на информацията, свързана с 

международната дейност на Висшия съдебен съвет на българската 

версия на Интернет-страницата на институцията, както и 

разработване и актуализация на съдържанието и визията на 

нейната английска версия 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :    

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклада от Георги Гатев, 

председател на комисия „Международно правно сътрудничество" на 

ВСС относно извършена актуализация на информацията, свързана 

с международната дейност на Висшия съдебен съвет на 

българската версия на Интернет-страницата на институцията, както 

и разработване и актуализация на съдържанието и визията на 

нейната английска версия. 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: И допълнителната точка е във връзка с 

командироването на членове на ВСС за участие в Общо събрание 

на Европейската мрежа, която ще се състои в Дъблин. Във връзка с 

това, че ВСС възнамерява да разшири своята дейност в ЕМСС, 

както и предложи като домакин на някое от следващите 

мероприятия, организирани от Мрежата на работни срещи и групи, 

както и подпомагане на цялостната организация на работа на 

делегацията и успешното участие на представителите на ВСС в 
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събитието, да бъде допълнено решението на ВСС от 23 февруари, 

като бъде командирована за участие в срещата и г-жа Христина 

Тодорова - директор на дирекция «Международна правна дейност», 

за периода от 9 до 11 май. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Проект на решение за допълнение на 

решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 8/ 23.02.2012 г., 

т. 64 с което се командироват представители на ВСС за участие в 

Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети за 

2012 г., което ще се проведе от 9 май до 11 май 2012 г., в гр. 

Дъблин, Ирландия  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р  Е  Ш  И : 

2.1. ДОПЪЛВА решение на ВСС по Протокол № 8/ 

23.02.2012 г., т. 64 относно командироването на представители на 

Висшия съдебен съвет за участие в Общото събрание на 

Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе от 9 

май до 11 май 2012 г., в гр. Дъблин, Ирландия, като възлага на 

Главния секретар на Висшия съдебен съвет да командирова за 

периода 09-12 май 2012 г. в гр. Дъблин, Ирландия Христина 

Тодорова - директор на дирекция "Международна дейност", за 

участие в делегацията за Общото събрание на Европейската мрежа 

на съдебните съвети за 2012 г., което ще се проведе в Замъка на 

Дъблин (Dublin Castle) от 9 май до 11 май 2012 г., гр. Дъблин, 

Ирландия.  
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: "Дисциплинарни производства". 

/изключват мониторите/ 

 

/включват мониторите/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, изчерпахме дневния ред. 

Преди да го закрия, ще обявим мотивите.  

Заповядайте, г-жо Нинова! 

ТЕОДОРА НИНОВА: Диспозитивите - ВСС реши по 

дисциплинарно дело № 15 по описа за 2011 г. - отхвърля 

предложението на председателя на Софийския окръжен съд за 

налагане на Мариана Димчева Станкева - съдия в Костинбродския 

районен съд, дисциплинарно наказание за извършени 

дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3, 4 и 5 от ЗСВ. 

По дисциплинарно дело № 13 по описа за 2011 г. ВСС 

реши - налага на Ивайло Алексиев Гайдаров - прокурор в Районна 

прокуратура - Горна Оряховица, за извършено дисциплинарно 

нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 1 от ЗСВ, поради виновно 

неизпълнение служебните си задължения, посочени в чл. 242, ал. 3, 

във връзка с ал. 1 от НПК, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 

1, т. 3 от ЗСВ - "намаляване на основното трудово възнаграждение с 

10 на сто за срок от шест месеца". 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Следващото 

заседание е насрочено вече от министър Ковачева за следващия 

четвъртък - 9,30 ч. Закривам днешното заседание! 

 

/Закриване на заседанието - 11,45 ч./ 
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