
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 15 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 10 АПРИЛ 2012 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Диана Ковачева – Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Вельо Велев, Георги Гатев 

 

/Откриване на заседанието – 14.00 ч./ 

/На заседанието присъстват административните ръководители на 

специализираните органи/ 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Добър ден. Откривам днешното 

заседание. Имаме кворум. Предлагам на Вашето внимание дневния 

ред – Проект на решение относно увеличаване щатната численост 

на Апелативна специализирана прокуратура и Специализираната 

прокуратура с щатни бройки за длъжност „прокурор”.  

Имате ли коментари по дневния ред, или предложения? 

Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жо Министър, предлагам да се 

включи като допълнителна точка в дневния ред и увеличаване 

щатната численост на Апелативния специализиран съд и 

Специализирания съд. Имаме готовност, минало е през комисията. 

Предлагам да се подложи на гласуване точката. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Приема се. Докладвайте. 

 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І.  ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна 

точка: 

1. Увеличаване щатната численост на Апелативния 

специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен 

съд с щатни бройки за длъжност „съдия”. 

 Внася: Комисията по предложенията и атестирането 

 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Увеличаване щатната численост на Апелативна 

специализирана прокуратура и Специализираната 

прокуратура с щатни бройки за длъжност „прокурор” 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, преди да представя 

предложението на комисията бих искал да кажа няколко думи, които 

са относими към настоящото заседание на Висшия съдебен съвет.  

Миналата година Висшият съдебен съвет определи 

щатна численост на специализираните органи /съд, прокуратура и 

следствие/, като основната база данни бяха ... постъпление на 

делата. Още тогава Висшият съдебен съвет даде заявка, че при 

промяна на постъплението Висшият съдебен съвет ще реагира по 

съответния начин и ако е необходимо ще увеличи тези щатни 

бройки. Така че днешното заседание е точно в тази връзка, защото 

данните, които пристигнаха във Висшия съдебен съвет, касаещи 

периода от 1 януари до настоящия момент, или пълни три месеца, 
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показаха, че предполагаемите цифри са значително завишени и 

Висшият съдебен съвет, имайки предвид функцията на тези 

съдилища и стремежа си да им осигури достатъчно кадри, 

достатъчно условия, за да може да се гарантира бързо и качествено 

правосъдие, свързано с организираната престъпност, и което беше 

разгледано от Комисията по предложенията, прави следното 

предложение – тези точки да бъдат в днешния дневен ред. 

Другото, което искам да подчертая в конкретния случай 

е, и това искам да се чуе много ясно от журналистите, че това 

увеличаване на щатната численост не е с разкриване на нови щатни 

бройки, а е чрез трансформиране на бройки, които, подчертавам, не 

са заети, които в момента са свободни, така че няма увеличаване 

на щата, а се използват незаети щатни бройки от определени 

съдилища и прокуратури.  

Третото, което съм длъжен да спомена, за да бъде ясно. 

Известно е, че конкурсите не са приключили. Ние сме наясно, че 

след като се приключат конкурсите вече с оглед базата данни за 

натовареност, ние ще направим ново разпределение на тези бройки 

и искам да уверя част от органите, от които ние вземаме тези щатни 

бройки, че при обявяването на новите конкурси, тези бройки ще 

бъдат възстановени на тези съдилища, естествено с оглед 

натовареността. 

Нашата основна идея е това, че така или иначе тези 

бройки в момента са свободни, така или иначе до обявяване на 

конкурсите остава време, така че всичко ще бъде решено съобразно 

закона и няма да бъдат накърнени ничии интереси. Под интереси 

имам предвид работата на органите в съдебната власт. 

Така че най-напред по първа точка да докладвам.  
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ЛАЗАР ГРУЕВ: Само две думи. /Г. Шопов: Да/ Тъй като 

точката за попълването състава на Специализирания апелативен 

наказателен съд и Специализирания наказателен съд не беше 

предварително обявена, аз разговарях и непосредствено преди 

заседанието с г-н Шопов, и внимателно слушах и това, което той 

каза, което очевидно е позиция на цялата Комисия по 

предложенията и атестирането, защото аз съм сигурен, че ако не се 

каже съвсем ясно след днешното заседание ще има реакция от две 

страни - онези съдилища, от които се взимат щатните бройки и се 

дават на Специализирания съд и онези, които съгласно доклада, 

който ние приехме на миналото или по-миналото заседание на 

Висшия съдебен съвет за натовареността бяха определени като 

свръх натоварени и много натоварени съдилища и които очакват 

при последващото обмисляне на бройките и разпределението им 

именно те да получат завишаване в щата. 

Така че ще бъде добре това, което каза и г-н Шопов, след 

приключване на конкурсите тези сега незаети щатни бройки да 

бъдат възстановени и да се извърши цялостната преценка за 

органите на съдебната власт с оглед онези критерии, които ние 

приехме и тогава публично обявихме да се започне с обезпечаване 

на щатни бройки на свръх натоварените, много натоварените и така 

нататък, тъй като в противен случай няма да бъдем 

последователни. Благодаря. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз се радвам, че правилно съм 

разбран. Естествено, когато приключат конкурсите това ще бъде 

направено, но в конкретния случай що се касае до 

специализираните структури, ако не направим това действие, което 

предстои да направим, ние много ще затрудним тяхната работа. 

Така че аз предлагам да докладвам първа точка. 
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1. ОТНОСНО: Писмо от доц. Борис Велчев - Главен 

прокурор на Рeпублика България относно намаляване 

числеността на магистратските длъжности в окръжни 

прокуратури, разкриване на съответните длъжности в 

Специализираната прокуратура и преназначаване на тях без 

конкурс на прокурор и следователи. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисия предлага на Висшия съдебен 

съвет да приеме решение: На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. 

чл. 194, пояснявам – това е преместването на щатните бройки 

заедно с носителите на правата на съдии и прокурори. Първа точка 

– намалява щатната численост на Окръжна прокуратура-Варна с 

една щатна бройка „прокурор”. Това е явно гласуване. Моля да 

гласувате, колеги. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

1.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. чл. 194 от 

ЗСВ НАМАЛЯВА числеността на Окръжна прокуратура гр. Варна 

с 1 (една) щатна бройка „прокурор”, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: На основание същите текстове, 

разкрива една щатна бройка за длъжността „прокурор в 

Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на 

решението. Пак явно гласуване. 

/След проведеното явно гласуване/  
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. чл. 194 от 

ЗСВ РАЗКРИВА 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„прокурор” в Специализираната прокуратура, считано от датата 

на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И на основание чл.160 и чл.194 

преназначава Росен Кирилов Радев от длъжността „прокурор” в 

Окръжна прокуратура-Варна на длъжността „прокурор” в 

Специализираната прокуратура. Тайно гласуване, колеги. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1.2. На основание чл. 160 във вр. чл. 194 от ЗСВ 

ПРЕНАЗНАЧАВА Росен Кирилов Радев от длъжността 

„прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Варна на длъжността 

„прокурор” в Специализираната прокуратура, без конкурс, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: На основание чл.30, ал.1, т.3 и т.н. 

/няма да ги повтарям/ намалява щатната численост на Софийска 

градска прокуратура с една щатна бройка „следовател”. Явно е 

гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/  
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. чл. 194 от 

ЗСВ НАМАЛЯВА числеността на Софийска градска прокуратура 

с 1 (една) щатна бройка „ следовател”, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Разкрива една щатна бройка за 

длъжността „следовател” в Специализираната прокуратура, считано 

от датата на вземане на решението. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. чл. 

194 от ЗСВ РАЗКРИВА 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„ следовател” в Специализираната прокуратура, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И предлага да се преназначи Светлана 

Стоянова-Вайзе от длъжността „следовател” в Софийска градска 

прокуратура на длъжността „следовател” в Специализираната 

прокуратура. Тайно гласуване. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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1.2.2. На основание чл. 160 във вр. чл. 194 от ЗСВ 

ПРЕНАЗНАЧАВА Светлана Йорданова Стоянова – Вайзе от 

длъжността „ следовател” в Софийска градска прокуратура на 

длъжността „ следовател” в Специализираната прокуратура, 

без конкурс, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да намали числеността на Окръжна прокуратура-

Сливен с една щатна бройка „следовател”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. чл. 194 от 

ЗСВ НАМАЛЯВА числеността на Окръжна прокуратура гр. 

Сливен с 1 (една) щатна бройка „ следовател”, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И да разкрие една щатна бройка за 

длъжността „следовател” в Специализираната прокуратура. Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.3.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. чл. 

194 от ЗСВ РАЗКРИВА 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„ следовател” в Специализираната прокуратура, считано от 

датата на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да преназначи Евгения Деянова от длъжността 

„следовател” в Окръжна прокуратура-Сливен на длъжността 

„следовател” в Специализираната прокуратура. Тайно гласуване, 

колеги. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.3.2. На основание чл. 160 във вр. чл. 194 от ЗСВ 

ПРЕНАЗНАЧАВА Евгения Тихомирова Деянова от длъжността 

„ следовател” в Окръжна прокуратура гр. Сливен на длъжността 

„ следовател” в Специализираната прокуратура, без конкурс, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Военно-окръжна прокуратура-Пловдив с една 

щатна бройка „военен следовател”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. чл. 194 от 

ЗСВ НАМАЛЯВА числеността на Военно-окръжна прокуратура 

гр. Пловдив с 1 (една) щатна бройка „военен следовател”, 

считано от датата на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: И да се разкрие една щатна бройка за 

длъжността „следовател” в Специализираната прокуратура. Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.4.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във вр. чл. 

194 от ЗСВ РАЗКРИВА 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„ следовател” в Специализираната прокуратура, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се преназначи 

Кирил Пейчинов от длъжност „военен следовател” във Военно-

окръжна прокуратура-Пловдив на длъжност „следовател” в 

Специализираната прокуратура. Тайно гласуване, колеги. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за” и 2 

„въздържали се”/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.4.2. На основание чл. 160 във вр. чл. 194 от ЗСВ 

ПРЕНАЗНАЧАВА кап. Кирил Светлозаров Пейчинов от 

длъжността „военен следовател” във Военно-окръжна 

прокуратура гр. Пловдив на длъжността „ следовател” в 

Специализираната прокуратура, без конкурс, считано от датата 

на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме следното решение: 

- Преназначените магистрати запазват придобия ранг и 

достигнатото трудово възнаграждение. 

- Възлага на преназначените магистрати да завършат 

започнатите с тяхно участие преписки, при условие, че има такива.  

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.4.3.ПРЕНАЗНАЧЕНИТЕ МАГИСТРАТИ запазват 

придобития ранг и достигнатото трудово възнаграждение. 

 

1.4.4.ВЪЗЛАГА НА ПРЕНАЗНАЧЕНИТЕ МАГИСТРАТИ 

да завършат започнатите с тяхно участие преписки, при 

условие, че има такива. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Мотивите за намаляване числеността 

на длъжностите във военно-окръжните и окръжните прокуратури 

и разкриване на съответните длъжности в специализираната 

прокуратура, както и преназначаване на тези длъжности на 

прокурори и военни следователи без конкурс, се съдържат в 

предложението на Главния прокурор на Република България. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка втора. 
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2. ОТНОСНО: Писмо от доц. Борис Велчев - Главен 

прокурор на Рeпублика България относно кадровата 

обезпеченост на Апелативна специализирана прокуратура и 

Специализираната прокуратура  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: На основание чл.30, ал.1, т.3 от Закона 

за съдебната власт комисията предлага да се приеме решение за 

намаляване щатната численост на Окръжна прокуратура-София с 

две щатни бройки „прокурор”, считано от датата на вземане на 

решението. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

2.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА 

числеността на Окръжна прокуратура гр. София с 2 (две) щатни 

бройки „прокурор”, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: На същото основание да се намали 

щатната численост на Окръжна прокуратура-Ловеч с една щатна 

бройка „прокурор”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.1.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжна прокуратура гр. Ловеч с 1 
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(една) щатна бройка „прокурор”, считано от датата на вземане 

на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да се намали числеността на Районна 

прокуратура-Благоевград с една щатна бройка „прокурор”. Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.1.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Районна прокуратура гр. 

Благоевград с 1 (една) щатна бройка „прокурор”, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да се увеличи щатната численост на 

Апелативната специализирана прокуратура с четири щатни бройки 

„прокурор”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.1.3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

УВЕЛИЧАВА числеността на Апелативната специализирана 

прокуратура с 4 (четири) щатни бройки „прокурор”, считано от 

датата на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Да се намали щатната численост на 

Районна прокуратура-Кюстендил с една щатна бройка „прокурор”. 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА 

числеността на Районна прокуратура гр. Кюстендил  с 1 (една) 

щатна бройка „прокурор”, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Районна прокуратура-Лом с една щатна 

бройка „прокурор”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Районна прокуратура гр. Лом  с 1 

(една) щатна бройка „прокурор”, считано от датата на вземане 

на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Районна прокуратура-Костинброд с една 

щатна бройка „прокурор”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Районна прокуратура гр. 

Костинброд с 1 (една) щатна бройка „прокурор”, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Районна прокуратура-Стара Загора с една 

щатна бройка „прокурор”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Районна прокуратура гр. Стара 

Загора с 1 (една) щатна бройка „прокурор”, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да се намали щатната численост на 

Районна прокуратура-Плевен с една щатна бройка „прокурор”. Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Районна прокуратура гр. Плевен с 1 
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(една) щатна бройка „прокурор”, считано от датата на вземане 

на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да се намали щатната численост на 

Районна прокуратура-Разград с една щатна бройка „прокурор”. Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Районна прокуратура гр. Разград с 1 

(една) щатна бройка „прокурор”, считано от датата на вземане 

на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на основание чл. 

30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ във вр. § 119, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ да се 

трансформира една щатна бройка „следовател” в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура-Варна в една щатна 

бройка „прокурор”, считано от датата на вземане на решението. 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.6. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ във вр. § 

119, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ ТРАНСФОРМИРА 1 (една) щатна 

бройка „ следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна 
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прокуратура гр. Варна в 1 (една) щатна бройка „прокурор”, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: На същото основание комисията 

предлага да се трансформира една щатна бройка „следовател” в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас в една 

щатна бройка „прокурор”, считано от датата на вземане на 

решението. 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.7. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ във вр. § 

119, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ ТРАНСФОРМИРА 1 (една) щатна 

бройка „ следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура гр. Бургас в 1 (една) щатна бройка „прокурор”, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕРОГИ ШОПОВ: Предлага да се намали щатната 

численост на Окръжна прокуратура-Варна с една щатна бройка 

„прокурор”, считано от датата на вземане на решението. Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.8. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжна прокуратура гр. Варна с 1 
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(една) щатна бройка „прокурор”, считано от датата на вземане 

на решението. 

 

ГЕРОГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Окръжна прокуратура-Бургас е една щатна 

бройка „прокурор”, считано от датата на вземане на решението. 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.9. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжна прокуратура гр. Бургас с 1 

(една) щатна бройка „прокурор”, считано от датата на вземане 

на решението. 

 

ГЕРОГИ ШОПОВ: Комисията предлага да увеличи 

щатната численост на Специализираната прокуратура с осем щатни 

бройки „прокурор”, считано от датата на вземане на решението. 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.2.10. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

УВЕЛИЧАВА числеността на Специализираната прокуратура с 8 

(осем) щатни бройки „прокурор”, считано от датата на вземане 

на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Допълнителната точка. 

 

1. ОТНОСНО: Увеличаване щатната численост на 

Апелативния специализиран наказателен съд и 

Специализирания наказателен съд. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да намали щатната 

численост на Окръжен съд-Видин с една щатна бройка „съдия”. 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА 

числеността на Окръжен съд гр. Видин с 1 (една) щатна бройка 

„ съдия”, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Районен съд-Видин с една щатна бройка 

„съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Районен съд гр. Видин с 1 (една) 

щатна бройка „съдия”, считано от датата на вземане на 

решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се увеличи 

щатната численост на Апелативния специализиран наказателен съд 

с две щатни бройки „съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

УВЕЛИЧАВА числеността на Апелативния специализиран 

наказателен съд с 2 (две) щатни бройки „ съдия”, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Административен съд-Стара Загора с една 

щатна бройка „съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА 

числеността на Административен съд гр. Стара Загора с 1 

(една) щатна бройка „ съдия”, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Окръжен съд-Бургас с една щатна бройка 

„съдия”. Явно гласуване. 
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/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжен съд гр. Бургас с 1 (една) 

щатна бройка „ съдия”, считано от считано от датата на вземане 

на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Окръжен съд-Велико Търново с една щатна 

бройка „съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжен съд гр. Велико Търново с 

1 (една) щатна бройка „ съдия”, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Окръжен съд-Силистра с една щатна бройка 

„съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжен съд гр. Силистра с 1 
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(една) щатна бройка „ съдия”, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Окръжен съд-Шумен с една щатна рбойка 

„съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжен съд гр. Шумен с 1 (една) 

щатна бройка „съдия”, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Окръжен съд-Хасково с една щатна бройка 

„съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжен съд гр. Хасково с 1 (една) 

щатна бройка „съдия”, считано от датата на вземане на 

решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Окръжен съд-Пловдив с една щатна бройка 

„съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.6. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Окръжен съд гр. Пловдив с 1 (една) 

щатна бройка „съдия”, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се намали 

щатната численост на Районен съд-Първомай с една щатна бройка 

„съдия”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.7. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

НАМАЛЯВА числеността на Районен съд гр. Първомай с 1 

(една) щатна бройка „ съдия”, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да увеличи щатната 

численост на Специализирания наказателен съд с осем щатни 

бройки „съдия”.  Явно гласуване. 
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/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.2.8. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

УВЕЛИЧАВА числеността на Специализирания наказателен съд 

с 8 (осем) щатни бройки „съдия”, считано от датата на вземане 

на решението. 

 
 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Благодаря, колеги. Това е, аз 

приключих.  

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря. Има ли друго по дневния 

ред? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Няма. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Изчерпахме дневния ред. Благодаря 

Ви много. Закривам заседанието на Висшия съдебен съвет.  

 

 

 

Закриване на заседанието – 14.15 ч./ 

 

Стенограф: 

Зоя Костова 

 

Изготвен на 11.04.2012 г. 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

            Диана Ковачева 


