
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 20 АПРИЛ  2011 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова – 

Представляващ Висшия съдебен съвет 

 

 

ОТСЪСТВАТ: Божидар Сукнаров, Капка Костова, Пламен 

Стоилов, Светла Данова 

 

 

/Откриване на заседанието – 9,30 ч/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добро утро, колеги. Откривам 

заседанието на ВСС. Има предложение, освен основния дневен ред 

за още три точки допълнителни - едната се отнася до проект на 

решение за съгласуване на проект на Постановление на 

Министерския съвет за предоставяне на лимит за плащания за 

бюджета на съдебната власт. Свързано е това със създаването и 

функционирането на Специализираните съдилища и прокуратури. 

Другата допълнителна точка се отнася до проект за решение и 

упълномощаване на представител на ВСС, свързан с договора за 

създаване на преносна среда за данните, свързани с ядрото на 

ЕИСПП. И третата точка е свързана със Становище на ВСС по 

конституционно дело 6 от 2011 г.  

Имате ли други предложения и бележки? 

Заповядайте! 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, оттеглям точка № 6 

от дневния ред. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Оттегляне на точка 6. Други 

предложения? Тогава подлагам на гласуване анблок всички 

предложения плюс оттеглената точка. Приема се. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 6. 

 

ІІ.  ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

1.  Проект на решение за съгласуване на проект на 

Постановление на Министерския съвет за предоставяне на лимит за 

плащания по бюджета на съдебната власт за 2011 г. за 

създаването, функционирането и издръжката на специализираните 

съдилища и прокуратури. 

Внася: Комисия “Бюджет и финанси” 

 

2.  Проект на решение за упълномощаване на 

представител на ВСС за одобряване, съгласуване и подписване на 

приемо-предавателни протоколи съгласно договора за създаване на 

преносна среда за данните, генерирани от съдилищата към ядрото 

на ЕИСПП. 

Внася: Комисия “Професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика” на ВСС 
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3. Проект на решение за приемане на становище на 

Висшия съдебен съвет по конституционно дело № 6/2011 г. 

Внася: Комисия по правни въпроси 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: По точка 1. Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Росен Гинев Русев – досегашен 

административен ръководител на Окръжен съд – Хасково, за 

изпълняващ функциите на административен ръководител – 

Хасково. Мандатът изтече, предстои избор. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме тайно. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Росен Гинев Русев – досегашен административен 

ръководител на Окръжен съд гр. Хасково с ранг “съдия в АС” за 

изпълняващ функциите “Административен ръководител – 

председател” на Окръжен съд гр. Хасково с ранг “съдия в АС”, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от 18.04.2011 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Ивайло Йорданов – досегашен 

административен ръководител на Районен съд – Ихтиман за 



 4 

изпълняващ функциите на административен ръководител на 

Районен съд – Ихтиман, по същите съображения. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа “за”, “против” 

няма,“въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Ивайло Генов Йорданов – досегашен 

административен ръководител на Районен съд гр. Ихтиман с ранг 

“съдия в АС” за изпълняващ функциите “Административен 

ръководител – председател” на Районен съд гр. Ихтиман с ранг 

“съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 

№ 1 на ВСС, считано от 15.04.2011 г., до встъпване в длъжност 

на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка на решение на ВСС по 

протокол от 24 февруари 2011 г. с израза като вместо “съдия в 

Окръжен съд – Варна” да се чете “съдия в Районен съд – Варна”. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол 

№ 07/24.02.2011 г. т. 2, с което е назначена Силвия Димитрова 

Обрешкова за изпълняващ длъжността “Административен 

ръководител – председател” на Районен съд гр. Провадия, като 

вместо “съдия в Окръжен съд гр. Варна” се чете “съдия в 

Районен съд гр. Варна”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Военно-

апелативна прокуратура с една щатна бройка “прокурор”, считано от 

29 април 2010 г. и да увеличи щатната численост на Апелативна 

прокуратура – Пловдив с една щатна бройка “прокурор”. Явно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно гласуване за 

трансформирането. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Военно-

апелативна прокуратура с една щатна бройка „прокурор", 

считано от 29.04.2010 г. 

 

4.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативна 
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прокуратура гр. Пловдив с една щатна бройка " прокурор", 

считано от 29.04.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И комисията предлага на ВСС да 

назначи Андрея Атанасов, освободен с решение, досегашен 

апелативен прокурор, на длъжност “прокурор” в Апелативна 

прокуратура – Пловдив. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4.3. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Андрея 

Атанасов Атанасов – освободен с решение на ВСС по протокол № 

17/29.04.2010 г., потвърдено с решение на 5-членен състав на ВАС, 

от длъжност “Административен ръководител – апелативен 

прокурор” на Апелативна прокуратура гр. Пловдив на длъжност 

“прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Пловдив с ранг 

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

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 29.04.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка по протокол от 29 март 2006 

г., относно Илко Сивкин, като вместо с ранг “прокурор в АП” се чете 

с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е  Ш И : 

5. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол 

№ 16/29.03.2006 г. т. 46, с което Илко Николов Сивкин - 

следовател в Окръжна следствена служба гр. Пловдив с ранг 

"следовател в НСлС" е назначен на длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура гр. Асеновград с ранг "прокурор в АП", като вместо с 

ранг "прокурор в АП" се чете с ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 6 е оттеглена. 

Точка 7. Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което на основание 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ да освободи 

Красимира Котева от заеманата длъжност “прокурор” във Върховна 

касационна прокуратура, считано от 29 април 2011 г. Тайно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, колеги. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа “за”, “против” 

няма,“въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Димитрова Котева от заеманата 

длъжност „прокурор” във Върховната касационна прокуратура, 

считано от 29.04.2011 г. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което на основание 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ да освободи 

Томи Наков от заеманата длъжност “прокурор” в Софийска районна 

прокуратура, считано от 2 май 2011 г. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа “за”, “против” 

няма,“въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Томи Любомиров Наков от заеманата длъжност 

“прокурор” в Софийска районна прокуратура, считано от 

02.05.2011 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. 

Г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Комисията предлага да вземем решение, с 

което да се утвърдят промени по бюджетните сметки на органите на 

съдебната власт за 2011 г., съгласно приложението. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно е гласуването. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

9. ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2011 г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2011 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По точка 10 комисията предлага да се 

даде съгласие за отпускане на еднократна парична помощ по СБКО 

на посоченото лице. Явно е гласуването. 

11. ОТНОСНО: Искане от Валери Първанов – заместник 

на главния прокурор при ВКП за безвъзмездно предоставяне на лек 

автомобил, собственост на Висшия съдебен съвет 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 1 

от Закона за държавната собственост, предоставя безвъзмездно на 

Прокуратурата на Република България лек автомобил „Ситроен 

Ксара Пикасо” с рег. № СА0053 АВ и двигател № 10LT251342167, 

собственост на Висшия съдебен съвет. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По точка 12 комисията предлага да се 

вземе решение, с което да се приемат направените констатации, 

изводи и дадени препоръки за подобряване дейността на 

Административен съд – гр. Плевен и да се одобри плана за 

действие, изготвен от административния ръководител на 

Административен съд – гр. Плевен за изпълнение на препоръките, 

дадени в одитния доклад.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

12. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 

даване на увереност в Административен съд гр. Плевен за периода 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и 

дадените препоръки за подобряване дейността на 

Административен съд гр. Плевен. 

12.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от 

административния ръководител на Административен съд гр. Плевен 

за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По точка 13 същото – предлагаме да се 

вземе решение, с което да се приеме за сведение предоставената 

информация за изпълнение на дадените препоръки в одитния 

доклад за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. 

Свиленград и да се приеме за сведение предоставената 

информация за изпълнението на дадените препоръки в одитен 

доклад за извършен одитен ангажимент в Районен съд – Пирдоп. 

Явно е гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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13. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за получена писмена информация от 

административните ръководители на Районен съд гр. Свиленград и 

Районен съд гр. Пирдоп за изпълнение на препоръките, дадени в 

докладите за извършени одитни ангажименти 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предоставената 

информация за изпълнение на дадените препоръки в одитен доклад 

№ 93-01-001/14.02.2011 г. за извършен одитен ангажимент в 

Районен съд гр. Свиленград. 

13.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предоставената 

информация за изпълнението на дадените препоръки в одитен 

доклад № 93-01-002/19.01.2011 г. за извършен одитен ангажимент в 

Районен съд гр. Пирдоп. 

 

ИВАН КОЛЕВ: И допълнителната точка. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! 

ИВАН КОЛЕВ: Във връзка с постъпилото писмо от 

Министерство на финансите предлагаме да се вземе решение, с 

което ВСС да приеме, че съгласува проект на съвместен доклад от 

г-н Симеон Дянков – зам. министър председател на министър на 

финансите и г-жа Маргарита Попова – министър на правосъдието, 

относно проект на Постановление на Министерския съвет за 

предоставяне на лимит за плащания по бюджета на съдебната 

власт за 2011 г. Точка втора – съгласува проект на Постановление 

на Министерския съвет за предоставяне на лимит за плащания по 

бюджета на съдебната власт за 2011 г. за създаването, 

функционирането и издръжката на специализираните съдилища и 
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прокуратури. Точка трета – съгласува проект на съобщение до 

средствата за масово осведомяване. И точка четвърта – съгласно 

чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

неговата администрация, в 10-дневен срок от получаването на 

материалите ВСС следва да уведоми Министерството на 

финансите за своето становище по предложените проекти. 

Колеги, става дума за тези суми, които гласувахме за 

Специализираните структури – 6 милиона и 400 хиляди лв., които 

трябва да бъдат прехвърлени от преходния остатък, за да ни бъдат 

предоставени, за да може да се осигури тяхното функциониране и 

издръжка, като искам да посоча, че в тези суми не са предвидени 

средствата за ремонт на сградата, това е само сумата за издръжка 

на тези структури. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: По тази точка има ли някакви 

изказвания? Гласуваме. Явно е гласуването. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

1. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на Постановление 

на Министерския съвет за предоставяне на лимит за плащания по 

бюджета на съдебната власт за 2011 г. за създаването, 

функционирането и издръжката на специализираните съдилища и 

прокуратури 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1. СЪГЛАСУВА проект на съвместен доклад от г-н 

Симеон Дянков – зам.министър председател и министър на 

финансите и г-жа Маргарита Попова – министър на правосъдието, 

относно проект на Постановление на Министерския съвет за 
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предоставяне на лимит за плащания по бюджета на съдебната 

власт за 2011 г. 

1.2. СЪГЛАСУВА проект на Постановление на 

Министерския съвет за предоставяне на лимит за плащания по 

бюджета на съдебната власт за 2011 г. за създаването, 

функционирането и издръжката на специализираните съдилища и 

прокуратури. 

1.3. СЪГЛАСУВА проект на съобщение за средствата за 

масово осведомяване. 

1.4. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник 

на Министерски съвет и неговата администрация, в 10-дневен срок 

от получаването на материалите Висшият съдебен съвет следва да 

уведоми Министерството на финансите за своето становище по 

предложените проекти. 

 

ИВАН КОЛЕВ: Приключих! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря. 

Г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема проф. Мингова, уважаеми 

колеги, след постъпили искания от административни ръководители 

за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, 

комисия “Съдебна администрация” предлага ВСС да приеме 

следното решение: Дава съгласие за назначаване на исканите 

съдебни служители на свободните щатни бройки в посочените 

структури на съдебната власт в точка от 1 до 9. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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14. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” 

предлага ВСС да даде съгласие: 

1. Софийски градски съд – 1 щ.бр. за „съдебен 

помощник” по чл. 68 от КТ и 1 щ.бр. за „призовкар” 

2. Районен съд гр. Малко Търново  – 1 щ. бр. за 

„призовкар” 

3. Окръжен съд гр. Добрич  – 1 щ. бр. за „призовкар” 

4. Окръжен съд гр. Габрово – 1 щ.бр. за „компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции” по чл. 68 от КТ 

5. Районен съд гр. Чирпан – 1 щ.бр. за 

„административен секретар” 

6. Софийски военен съд – 1 щ.бр. за „главен 

специалист-счетоводител” 

7. Върховна касационна прокуратура – 1 щ.бр. за 

„технически изпълнител” 

8. Национална следствена служба – 1 щ.бр. за „старши 

експерт 

9. Районна прокуратура гр. Берковица – 1 щ.бр. за 

„компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители  –  1 /една/ щ.бр.  на  длъжност  „съдебен  помощник”  по  

чл. 68 от КТ е 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Софийски 

градски съд. 

 



 15

14.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд 

гр. Малко Търново. 

 

14.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Окръжен съд 

гр. Добрич. 

 

14.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции” по чл. 68 от КТ в Окръжен съд гр. 

Габрово. 

 

14.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „административен секретар” 

в Районен съд гр. Чирпан. 

 

14.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен специалист-

счетоводител” в Софийски военен съд. 

 

14.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „технически изпълнител” 

във Върховна касационна прокуратура. 

 

14.8.  ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „старши експерт” в 

Национална следствена служба. 
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14.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции” в Районна прокуратура гр. 

Берковица. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 15. Постъпило е искане от 

председателя на Окръжен съд Благоевград за увеличаване щатната 

численост на съда с 4 щатни бройки за съдебни служители. Комисия 

“Съдебна администрация” предлага ВСС да приеме следното 

решение: Отхвърля искането за увеличаване щатната численост на 

Окръжен съд – Благоевград с исканите съдебни служители по 

съображения и мотиви, които нееднократно съм излагал – липса на 

финансови средства и в крайна сметка има възможност в този съд 

да се осъвместяват исканите функции на тези служители. Явно е 

гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

15. ОТНОСНО: Предложение от председателя на 

Окръжен съд гр. Благоевград за увеличаване щатната численост 

на съда с 4 щ.бр. за съдебни служители /2 щ.бр. за „съдебен 

помощник”, „съдебен секретар” и „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции”/. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост 

на Окръжен съд гр. Благоевград с 2 /две/ щ.бр. за съдебни 

служители /”съдебен секретар” и „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции”/. 
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Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за 2011 г.  

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 16. Във връзка с постъпило искане 

от председателите на Окръжен и Районен съд – гр. Монтана за 

увеличаване щатната численост на Районен съд – Монтана с една 

щатна бройка за съдебен служител “работник по поддръжката и 

пазач невъоръжена охрана”, комисия “Съдебна администрация” по 

същите съображения предлага ВСС да отхвърли това искане. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/  

16. ОТНОСНО: Искане от председателите на Окръжен 

съд и Районен съд гр. Монтана за увеличаване щатната 

численост на РС-Монтана с 1 щ.бр. за «работник по поддръжката, 

той и пазач невъоръжена охрана» с възложени функции на 

«работник по поддръжката» и в ОС-Монтана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост 

на Районен съд гр. Монтана с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител 

«работник по поддръжката, той и пазач невъоръжена охрана». 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за 2011 г. По-високо съотношение на брой 

съдебни служители/брой магистрати от средното съотношение 

за страната. Под средната натовареност на РС-Монтана. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 17. Постъпило е искане от 

председателя на Районен съд – гр. Кюстендил за увеличаване 

щатната численост на съда с 5 щатни бройки за съдебни служители. 



 18

Комисия “Съдебна администрация” предлага ВСС да отхвърли това 

искане като неоснователно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, колеги. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

17. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Кюстендил за увеличаване щатната численост на съда с 5 щ.бр. 

за съдебни служители /”деловодител”, „съдебен секретар”, 

„служител по сигурността на информацията”, „разносвач на книжа и 

призовки”, „шофьор” или ”шофьор-снабдител”/. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост 

на Районен съд гр. Кюстендил с 5 /пет/ щ.бр. за съдебни 

служители /”деловодител”, „съдебен секретар”, „служител по 

сигурността на информацията”, „разносвач на книжа и призовки”, 

„шофьор” или ”шофьор-снабдител”/. 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за 2011 г. По-високо съотношение на брой 

съдебни служители/брой магистрати от средното съотношение 

за страната. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 18. Комисия “Съдебна 

администрация” предлага ВСС да приеме следното решение: 

Увеличава щатната численост на дирекция “Вътрешен одит” във 

ВСС с една щатна бройка за “стажант-одитор”, в рамките на 

бюджетната сметка за 2011 г. На основание чл. 67, ал. 1, т. 4 от КТ 

назначава Лъчезар Спасов Спасов на длъжност “стажант-одитор” в 

дирекция “Вътрешен одит”, за времето докато бъде заета въз 
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основа на конкурс тази длъжност, считано от датата на встъпване. 

Колеги, става дума за тежко заболяване на служител от тази 

дирекция, който оздравителния период може би ще продължи около 

година и именно заради това пристъпваме към тази мярка, за да 

попълним щата на вътрешния одит. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

18. ОТНОСНО: Становище от Валентин Ангелов – 

директор дирекция „Вътрешен одит” относно увеличаване щатната 

численост на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС и назначаване на 

служител на длъжност „стажант одитор”. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

18.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на дирекция 

„Вътрешен одит” във ВСС с 1 /една/ щ. бр. за „стажант-одитор” в 

рамките на бюджетната сметка за 2011 г. 

18.2. На основание чл. 67, ал. 1, т. 4 от КТ  НАЗНАЧАВА 

Лъчезар Спасов Спасов на длъжност “стажант-одитор” в дирекция 

“Вътрешен одит”, с основна месечна заплата в размер на 703 лв., V-

ти ранг, за времето докато бъде заета въз основа на конкурс, 

считано от датата на встъпване. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Благодаря Ви. Приключих! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. 

Г-жо Захарова. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Колеги, предлагаме ви проект за 

решение за определяне на участниците в Общото събрание на 

Европейската мрежа на съдебните съвети през месец юни – от 8 до 
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11 юни във Вилнюс. Предлагаме да вземат участие колегите проф. 

Мингова и г-н Петър Стоянов, ведно с преводача Гергана Алякова, 

при условията, посочени в проекта за решение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Някакви бележки? Гласуваме. 

Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

19. ОТНОСНО:  Покана за участие в Деветото Общо 

събрание на Европейската мрежа на висшите съдебни съвети, което 

ще се проведе в гр. Вилнюс, Литва, в периода 08-10 юни 2011 г. . 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

РЕШИ: 

19.1.   КОМАНДИРОВА за участие в Деветото 

Общо събрание на Европейската мрежа на висшите съдебни 

съвети, за периода 08-11 юни 2011 г. в гр.Вилнюс, Литва. 

 Проф. Анелия Мингова- представляващ ВСС  

  г-н Петър Стоянов- член на ВСС 

  г-жа Гергана Алякова-преводач 

 

19.2. Разходите за пътни, нощувки, дневни и 

медицинска застраховка на командированите лица са за сметка 

на Висшия съдебен съвет, като пътуването ще се извърши със 

самолет. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И допълнителните точки. 

“Професионална квалификация”. 

Г-жо Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Уважаеми колеги, предлагам ВСС да 

вземе решение, с което да упълномощи Мая Кипринска за 
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представител на ВСС, съгласно чл. 4.7 от договора за създаване на 

преносна среда за данните, генерирани от съдилищата към ядрото 

на Единната информационна система за противодействие на 

престъпността. Това е породено от необходимостта представител 

на ВСС да има функциите да съгласува и подписва предвидените в 

договора протоколи, доклади и други счетоводни документи, 

свързани с изпълнението на договора и определяне на начина на 

командироване на експертите от този отдел в Национална 

следствена служба за изпълнение на възложените им задачи по 

този договор във връзка с дейността на съдилищата. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако няма бележки гласуваме. 

Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

2. ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на ВСС 

за одобряване, съгласуване и подписване на предвидените в 

договора за създаване на преносна среда за данните, генерирани 

от съдилищата към ядрото на ЕИСПП, изх. № 45-06-001/14.01.2011 

г., протоколи, доклади и други документи, свързани с изпълнението 

му и определяне на начина за командироване на експерти от отдел 

„ЕИСПП” на НСлС за изпълнение на  възложените им задачи по 

същия договор 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

УПЪЛНОМОЩАВА Мая Кипринска за представител на 

Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 4.7. от договора за създаване 

на преносна среда за данните, генерирани от съдилищата към 

ядрото на ЕИСПП, изх. № 45-06-001/14.01.2011 г. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: И “Правни въпроси”. 

Заповядайте, г-жо Табанджова. 

ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА: Уважаеми колеги, по повод 

искане на 58 народни представители, Конституционният съд е 

образувал дело № 6/2011 г. за обявяване за противоконституционни 

на отделни норми на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за съдебната власт и на отделни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 

Комисията по “Правни въпроси” разгледа искането и подготви 

становище по някои от текстовете, което беше раздадено на 

членовете на ВСС, които се запознаха и обсъдиха на работното си 

заседание на 19 април. Пред вас имате в мониторите становището. 

Ако няма допълнителни становища по него изразени, предлагаме от 

името на комисията по “Правни въпроси” ВСС да приеме решение, с 

което да приеме писменото становище по конституционно дело № 

6/2011 г. и да изпрати становището на Конституционния съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли изказвания? Няма. 

Гласуваме предложението на комисията. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 3. ОТНОСНО: Становище от Висшия съдебен съвет по 

конституционно дело № 6/2011 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3.1. ПРИЕМА Становище по конституционно дело № 

6/2011 г. 

3.2. Становището да бъде изпратено до Конституционния 

съд на Република България. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: С това приключихме дневния ред до 

“Дисциплинарните производства”. Мониторите да бъдат изключени. 

/изключват мониторите/ 

/Включват камерите/ 

Г-жо Маринова, да обявите диспозитива на решението. 

ПЕНКА МАРИНОВА: ВСС с 19 гласа “за” прие следното 

решение – налагане на привлечения към дисциплинарна 

отговорност Здравко Венциславов Луканов – прокурор в Районна 

прокуратура – гр. Плевен, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 

1, т. 3 от ЗСВ – “намаляване на основното му трудово 

възнаграждение с 10 на сто за срок от 8 месеца”, за извършени от 

него дисциплинарни нарушения през периода 29 юли 2009 г. – 1 

октомври 2010 г. по чл. 307, ал. 1, т.т. 1, 2 и 4 от ЗСВ. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Нямаме друго. Закривам 

заседанието, поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

 

 /Закриване на заседанието: 10,00 ч/ 

 

 

Стенограф: 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 2.05.2011 г./ 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                     проф.д-р Анелия Мингова 


