
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 15 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 27 АПРИЛ  2011 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова - Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Борис Велчев, Капка Костова 

/Откриване на заседанието - 9,30 ч/ 

 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добро утро,колеги, за много 

години! Христос Воскресе, с един ден закъснение, да сте живи и 

здрави! /Отвръщат на поздрава: Воистина Воскресе!/ 

Започваме. Какъв е кворума?/Сл. Каменова: 

Осемнадесет/  Откривам заседанието. В дневния ред няма промени, 

няма точки, които да оттегляме или да искаме да прибавим. Имаме 

ли колеги нещо, което да добавим в дневния ред или не? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Има една оставка, която пристигна 

снощи, която не е обсъждана в комисията и затова не ... Само ще 

кажа, че колегата Стоянов/Петър/ настоява да бъде в дневния ред. 

Става дума за оставката на Светлин Стефанов - инспектор в 

Инспектората, който иска да подава оставка от длъжност 

„инспектор" в Инспектората към ВСС. Все си мисля, че те са 

избрани от Парламента тези хора, на които трябва там да се приеме 

оставката, а не тук. На пръв прочит това е моето виждане. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Стоянов, Вашите мотиви. 
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ПЕТЪР СТОЯНОВ: Благодаря, г-жо министър. Не е 

необходимо, първо - ВСС в конкретния случай няма никакви 

правомощия по отношение на инспектора. Единственото му 

задължение е да огласи, той нито приема, нито..., ако си спомняте 

добре какво стана с оставките на двамата членове от 

парламентарната квота Иван Димов и Стойко Стоев - подадоха 

оставка по смисъла на закона на първото заседание след подаване 

на оставка, ВСС само я огласява. И следващата алинея на текста 

казва: „За инспекторите или членове от квотата на НС, ВСС 

уведомява Народното събрание за попълване на съответните квоти 

или на Инспектората." Според мен оставката е подадена правилно, 

мястото е тук, компетентния орган е Висшия съдебен съвет. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Само едно изречение. Ако ние 

приемем  тази молба и оставката му, в един период от време ще се 

получи така, че  той едновременно ще бъде  и инспектор и съдия, 

само това казвам. Той просто не е освободен от инспектор. Ако 

някой от съвета иска да бъде съдия, той първо трябва да си подаде 

оставката. Първо трябва да си подам оставката като член на 

съвета, защото не мога да съвместявам двете длъжности. Аз 

считам, че ако ние днес приемем оставката и уважим искането да 

бъде възстановен на длъжността „съдия", в един момент той ще 

бъде и инспектор в Инспектората и съдия. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Той не може да бъде 

едновременно и двете неща, нали подава оставка./обсъждат/ 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Член 50-ти казва изрично: „При 

изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване 

/какъвто е случая/ главния инспектор и инспекторите се 

възстановяват на длъжност „съдия", „прокурор" или следовател." 
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ПЕТЪР СТОЯНОВ: Кой го освободи от длъжността 

„съдия"? 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Висшият съдебен съвет. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, казвам, че ние се занимаваме 

само с длъжността „съдия", а не с длъжността „инспектор". Нито сме 

ги назначавали за инспектори... Аз си казах мнението, решението е 

ваше.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: За следващото заседание остава, 

съберете се в комисията.../Намесва се Петър Стоянов: Г-жо 

министър, чл. 27.../ Разбирам, г-н Стоянов обаче виждате за какво 

става дума. За следващото заседание го изписвате като първа 

точка и го гласуваме. 

Дневен ред днес - г-н Шопов, първа точка. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:   Приемане на проект на решение за 

приемане на Наредба № 2 за конкурсите и за избор на 

административни ръководители в органите на съдебната власт. 

Уважаеми колеги, тази наредба се подготви, взеха се 

становища на всички заинтересовани лица, отчетоха се и 

предложенията направени на нашето работно заседание в 

Сандански и тъй като смятам, че всичко е отразено, колегите са 

запознати, предлагам да гласуваме. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да, гласуваме. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

1. ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 2 за конкурсите и 

за избор на административни ръководители в органите на 

съдебната власт 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ПРИЕМА Наредба № 2 за конкурсите и за избор на 

административни ръководители в органите на съдебната власт. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Сукнаров, ако искате можем 

да дадем 15 минути почивка, да се съберете по казуса, да вземете 

становище и да приключим днес с тази оставка, ако искате за 

другата седмица да го оставим. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Аз смятам, че не е фатално да 

остане за другата седмица. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не, разбира се, аз затова 

прецених, че е по-добре спокойно да огледаме нещата. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: То не е само нашата комисия, а и 

Комисията по предложенията и атестирането. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да. Следващата точка. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Богдана Желявска - заместник-

председател на СГС комплексна оценка от атестацията „много 

добра" и същата да бъде повишена на място в ранг „съдия във ВКС 

и ВАС". Тайно гласуване.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.  На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 
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ОПРЕДЕЛЯ на Богдана Николова Желявска - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Софийски градски съд с ранг „съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ 

(ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Богдана Николова 

Желявска - заместник на административния ръководител - 

заместник-председател на Софийски градски съд с ранг „съдия в 

АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно 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 определи на Анна Баева - съдия в СГС, 

комплексна оценка от атестацията „много добра" и същата да бъде 

повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: /Възниква проблем с 

разпечатващото устройство от тайното гласуване/ Г-н Шопов, 

изчакайте малко да се прегласува, защото нещо стана с 

техническото устройство. Прегласуваме т. 3. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 
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ОПРЕДЕЛЯ на Анна Кирилова Баева - Курдаланова - съдия в 

Софийски градски съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА 

"МНОГО ДОБРА". 

3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ 

(ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Анна Кирилова Баева - 

Курдаланова - съдия в Софийски градски съд, на място в ранг 

"съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово 

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

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлагана ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ирена Петкова - съдия в ОС гр. 

Варна, комплексна оценка от атестацията „добра" и същата да бъде 

повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: С 2 гласа „въздържали се, се 

приема. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0 „против" и 

2 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Ирена Николова Петкова - съдия в Окръжен съд гр. 

Варна с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 
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4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ 

(ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Ирена Николова Петкова - 

съдия в Окръжен съд гр. Варна с ранг "съдия в АС", на място в ранг 

"съдия във ВКС и ВАС", с основно 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 определи на Аглика Адамова Петкова - съдия в 

Административен съд гр. София, комплексна оценка от атестацията 

„много добра" и същата да бъде повишена на място в ранг „съдия 

във ВКС и ВАС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Момент, техниката прекъсна, 

на 5-та точка сме. Колеги, гласуваме 5-та точка отново. Готово. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0 „против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Аглика Величкова Адамова - Петкова - съдия в 

Административен съд София - град с ранг „съдия в АС", 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ 
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(ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Аглика Величкова Адамова 

- Петкова - съдия в Административен съд София - град с ранг 

„съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно 

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 определи на Кремена Данаилова Колева - 

съдия в Административен съд гр. Варна, комплексна оценка от 

атестацията „добра" и същата да бъде повишена място в ранг 

„съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0 „против" и 

2  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Кремена Сайкова Данаилова - Колева - съдия в 

Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

6. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, 

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ 

бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Кремена Сайкова Данаилова - 

Колева - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг 

"съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, 

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

решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Веселина Чолакова - съдия в 

Административен съд гр. Варна, комплексна оценка от атестацията 

„добра" и същата да бъде повишена на място в ранг „съдия в 

АС"./Техниката отново дефектира, кратка пауза за отстраняване/ 

 

 /След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0 „против" и 

2  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

 

7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Веселина Тенчева Чолакова - съдия в 

Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

7. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, 

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ 

бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Веселина Тенчева Чолакова - 

съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг "съдия в 

АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 

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

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: На т. 8 сме, колеги. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, докладвам т. 8. Комисията 

предлага на ВСС да приеме решение, с което да определи на 
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Росица Цветкова комплексна оценка от атестацията „добра" и да 

бъде повишена на място в ранг „съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0 „против" и 

2  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

8. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Росица Радкова Цветкова - съдия в 

Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ 

(ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Росица Радкова Цветкова - 

съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг "съдия в 

АС", с основно 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 определи на Марияна Ширванян - съдия в 

Административен съд гр. Варна, комплексна оценка от атестацията 

„добра" и същата да бъде повишена на място в ранг „съдия в АС". 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0 „против" и 

2  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  
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9. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Марияна Димитрова Ширванян - съдия в 

Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ 

(ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Марияна Димитрова 

Ширванян - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в 

ранг "съдия в АС", с основно 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 определи на Красимира Желева Колева - съдия 

в Административен съд гр. Варна, комплексна оценка от 

атестацията „добра" и същата да бъде повишена на място „съдия в 

АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0 „против" и 

1  „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

10. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Красимира Желева Желева - Колева - съдия в 
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Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на 

ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Красимира Желева 

Желева - Колева - съдия в Административен съд гр. Варна, на 

място в ранг "съдия в АС", с основно 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 Доброслав Вълков Руков - съдия в 

Административен съд гр. Пазарджик, на място в ранг „съдия в АС" и 

същият да придобие статут на несменяемост.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

11. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 

10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от 

ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) Доброслав Вълков 

Руков - съдия в Административен съд гр. Пазарджик ПРИДОБИВА 

СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте за ранга. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0 „против" и 

1  „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

11. 1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА 

Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд гр. 

Пазарджик 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 ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ивелина Келлева - Бонева - съдия 

в РС Бяла, комплексна оценка от атестацията „добра" и същата да 

бъде повишена на място в ранг „съдия в ОС", и да придобие статута 

на несменяемост. Тук трябват три гласувания. Първо за оценката. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Комплексна оценка по т. 12, нали 

така. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за", 0 „против" и 

3  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

12. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Ивелина Илиева Келлева - Бонева - съдия в 
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Районен съд гр. Бяла, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА 

"ДОБРА". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0 „против" и 

1  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

12.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 

32/19.04.2011 г.) Ивелина Илиева Келлева - Бонева - съдия в 

Районен съд гр. Бяла ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа „за", 0 „против" и 

4  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

12.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на 

ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Ивелина Илиева 

Келлева - Бонева - съдия в Районен съд гр. Бяла, на място в ранг 

"съдия в ОС", с основно 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 определи на Дияна Петрова - съдия в РС 
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Велики Преслав, комплексна оценка от атестацията „добра" и 

същата да бъде повишена на място в ранг „съдия в АС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Тринадесета точка отново 

гласувайте, колеги. /Причината е техническа/. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 17 гласа „за", 0 „против" и 

2  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

13. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Дияна Димова Петрова - съдия в Районен съд гр. 

Велики Преслав с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на 

ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Дияна Димова 

Петрова - съдия в Районен съд гр. Велики Преслав с ранг "съдия в 

ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно 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 Радост Бошнакова да придобие статут на 

несменяемост. 

АНА КАРАИВАНОВА: Може ли, искам думата. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да, заповядайте. 
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АНА КАРАИВАНОВА: Понеже при атестирането й за 

несменяемост, на едно от първите места е записано срочност и 

спазване на сроковете, бих искала от доклада за  проверката на 

Второ отделение на СРС да ви прочета кратка извадка от спазване 

на сроковете конкретно за съдия Бошнакова - председател на 69-ти 

състав. От насрочените 444 граждански дела през 2010 г. е 

приключила с решение 146 и  с определение 20 дела или общо 166 

дела. От тях 84/100 от актовете са постановени от съдия Бошнакова 

извън сроковете по чл. 235, ал. 5, а 25/100 от тези 85 са 

постановени извън разумния срок по чл. 13 от ГПК, който приемат 

инспекторите, че е три месеца. Това са данните от доклада. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте. 

РАДКА ПЕТРОВА: Имам въпрос към главния инспектор. 

Тази проверка преди приемането на атестацията ли е правена? 

АНА КАРАИВАНОВА: Доколкото виждам атестацията е 

2009 г. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: От 2009 г. е, в тази атестация е взета 

предвид дейността й в РС Ихтиман. Колеги, това е предложението 

на комисията, кажете си. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да, трябва да обсъдите данните и 

да прецените. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ще оттеглим тази точка.. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да се обсъди допълнително? 

Добре, разумно е. Оттегля се точка 14. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което Ивайло Петров Георгиев - съдия в РС Карлово да 

придобие статут на несменяемост. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

15. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 

10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от 

ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) Ивайло Петров Георгиев 

- съдия в Районен съд гр. Карлово /командирован в Софийски 

районен съд/ ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допълни решението си по Протокол № 7/2011 г. 

с израза "и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение". Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

16. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 

07/24.02.2011 г. т. 9 с израза "и парична награда в размер на 

основното месечно възнаграждение", на основание чл. 303, ал. 

3, т. 1 вр. с ал. 4 от ЗСВ. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на РП Самоков с 

една щатна бройка „заместник-административен ръководител" и да 
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увеличи щатната численост на РП Самоков с една щатна бройка 

„прокурор". Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

17. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за 

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Самоков с една щатна бройка "Заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор" 

на Районна прокуратура гр. Самоков, считано от датата на 

вземане на решението. 

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Самоков с една щатна бройка "прокурор" в 

Районна прокуратура гр. Самоков, считано от датата на вземане 

на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС... 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Чакайте, чакайте! Точка 17 има 

няколко опции - за освобождаване и назначаване. Нека да го 

освободим Белстойнев първо от длъжност  „заместник на 

административния ръководител". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

17.2. На основание чл. 160 от Закона за съдебната власт 

ОСВОБОЖДАВА Христо Огнянов Белстойнев от длъжността 

„заместник на административния ръководител - заместник-районен 

прокурор" на Районна прокуратура гр. Самоков, считано от датата 

на вземане на решението. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте, колеги за 

назначаване. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

17. 3. На основание чл. 160 от Закона за съдебната власт 

НАЗНАЧАВА Христо Огнянов Белстойнев на длъжността 

"прокурор" с ранг "прокурор в ОП" в Районна прокуратура гр. 

Самоков, 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 определи на Иванка Трифонова - заместник-

градски прокурор в СГП, комплексна оценка от атестацията „много 

добра" и същата да бъде повишена на място в ранг „прокурор във 

ВКП и ВАП". 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа „за", 0 „против" 

и 3  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

18. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Иванка Тодорова Трифонова - заместник на 

административния ръководител - заместник-градски прокурор в 

Софийска градска прокуратура с ранг „прокурор в АП", 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

18.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на 

ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Иванка Тодорова 

Трифонова - заместник на административния ръководител - 

заместник-градски прокурор в Софийска градска прокуратура с ранг 

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

основно 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 Даниела Божкова - Илиева - прокурор в 

СРП, на място в ранг „прокурор в АП". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

19. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА 

Даниела Василева Божкова - Илиева - прокурор в Софийска 

районна прокуратура 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, с което да повиши Елена Попова - прокурор в СРП, на 

място в ранг „прокурор в АП". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

20. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА 

Елена Живкова Попова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура 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. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Любка Клисарова - прокурор в СРП, на 

място в ранг „прокурор в АП". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

21. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА 

Любка Иванова Клисарова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура 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, с което да определи на Димитър Молев - прокурор в РП 

Асеновград, комплексна оценка от атестацията „много добра" и 

същият да бъде повишен на място „прокурор в АП". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Защо прескачате един ранг - от 

районна в апелативна? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Защото той си има ранга на районно 

ниво. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

22. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Ангелов Молев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Асеновград с ранг „прокурор в ОП", КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

22.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на 

ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Димитър Ангелов 

Молев - прокурор в Районна прокуратура гр. Асеновград с ранг 

„прокурор в ОП", на място в ранг "прокурор в АП", с основно 

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 определи на Венцислав Фердинандов - 

прокурор в РП Плевен, комплексна оценка от атестацията „добра" и 

същият да бъде повишен на място в ранг „прокурор в ОП". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0 „против" и 

2  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

23. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Венцислав Данев Фердинандов - прокурор в 
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Районна прокуратура гр. Плевен, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

23.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на 

ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Венцислав Данев 

Фердинандов - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, на 

място в ранг "прокурор в ОП", с основно 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 определи на Иван Младенов Иванов - 

следовател в ОСлО на ОП Видин, комплексна оценка от 

атестацията „добра" и същият да бъде повишен на място в ранг 

„следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за", 0 „против" и 

3  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

24. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Иван Младенов Иванов - следовател в Окръжен 

следствен отдел на Окръжна прокуратура гр. Видин, КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

24.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на 

ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Иван Младенов 
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Иванов - следовател в Окръжен следствен отдел на Окръжна 

прокуратура гр. Видин, на място в ранг "следовател в НСлС", с 

основно 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 определи на Лъчезар Колев - следовател в 

ОСлО в ОП Стара Загора, комплексна оценка от атестацията 

„добра" и същият да бъде повишен на място в ранг „следовател в 

НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за", 0 „против" и 

3  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

25. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Лъчезар Стоянов Колев - следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

25.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на 

ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) ПОВИШАВА Лъчезар Стоянов 

Колев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура гр. Стара Загора, на място в ранг "следовател в 

НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което отхвърля молбата на Герги Мирчев - прокурор в 

СРП, за  повишаване на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 

като неоснователна, тъй като няма прослужени години на 

съответното място. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

26. ОТХВЪРЛЯ молбата на Георги Любенов Мирчев - 

прокурор в Софийска районна прокуратура за повишаване на 

място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП" КАТО 

НЕОСНОВАТЕЛНА. 

Мотиви: Прокурор Мирчев е повишен в ранг 

„прокурор в АП" с решение на ВСС по протокол № 

17/29.04.2010 г. т. 23, т.е. не е прослужил на съответната 

длъжност най-малко три години, поради което не са налице 

изискванията на чл. 234 от ЗСВ, във връзка с § 128а от ЗИД на 

ЗСВ (ДВ, бр. 32/2011 г.). 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ива Харалампиев - следовател в 

ОСлО в ОП Кюстендил комплексна оценка от атестацията „добра" и 

същият да придобие статут на несменяемост. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0 „против" и 

1  „въздържал се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

27. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Иво Василев Харалампиев - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

27.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 

32/19.04.2011 г.) Иво Василев Харалампиев - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Светлана Петрова - следовател в 

ОСлО в ОП Кюстендил, комплексна оценка от атестацията „добра" и 

същата да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0 „против" и 

1  „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

28. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Светлана Георгиева Петрова - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 
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28.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 

32/19.04.2011 г.) Светлана Георгиева Петрова - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мария Гьорова - следовател в 

СлОтд. в СГП, комплексна оценка от атестацията „много добра" и 

същата да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

29. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Мария Огнянова Гьоргова - следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

29.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 

32/19.04.2011 г.) Мария Огнянова Гьоргова - следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА 

СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на 

решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Станислав Бориславов Николов  - 

следовател в СлОтд. в СГП, комплексна оценка от атестацията 

„много добра" и същият да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

30. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) 

ОПРЕДЕЛЯ на Станислав Бориславов Николов - следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

30.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 

32/19.04.2011 г.) Станислав Бориславов Николов - следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА 

СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което Павел Хайк Манукян - прокурор в РП Айтос, да 

придобие статут на несменяемост. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

31. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 

10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от 

ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) Павел Хайк Манукян - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Айтос ПРИДОБИВА СТАТУТ 

НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

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

освободи Георги Христов Маринов от длъжността „следовател" в 

ОСлО в ОП Добрич, считано от 9 май 2011 г. Подаване на оставка, 

тайно гласуване.  

Аз приключих. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 0 „против" и 

0  „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

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

ОСВОБОЖДАВА Георги Христов Маринов от длъжност 

„следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

Добрич, считано от 09.05.2011 г. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Бюджет и финанси, г-н Колев. 
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ИВАН КОЛЕВ: Комисията предлага ВСС да приеме 

решение, с което  да утвърди промени по бюджетните сметки на 

органите на съдебната власт за 2011 г., съгласно приложението. 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

33. ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2011 г. 

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 т. 34 комисията предлага ВСС да 

приеме решение, с което да даде съгласие да се отпуснат 

еднократни парични помощи от СБКО за нуждаещи се служители в 

съдебната система и магистрати, съгласно списъка. Явно 

с.гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

34. ОТНОСНО: Предложения от административни 

ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на 

средства от централизирания фонд СБКО за 2011 г. 

 

 

ИВАН КОЛЕВ: Комисията предлага на ВСС да се вземе 

решение, с което да се даде съгласие да бъде погасено 

допълнително възникналото задължение към централния бюджет за 
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дължими осигурителни вноски за 2010 г., като средствата в размер 

на 74,30 лв. да бъдат осигурени от преходния остатък по бюджета 

на съдебната власт за 2010 г. Явно е гласуването, тук изравняваме 

само. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

35.ОТНОСНО: Погасяване на задължение към 

централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2010 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде погасено допълнително 

възникналото задължение към централния бюджет за дължими 

осигурителни вноски за 2010 г., като средствата в размер на 74,30 

лв. да бъдат осигурени от преходния остатък по бюджета на 

съдебната власт за 2010 г.  

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 36 предлагаме да се вземе решение, 

с което да се приеме за сведение писмената информация от 

административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за 

изпълнение на т.1 до т.6 от утвърдения план за действие. Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

36.ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит" за постъпила информация от административния 

ръководител на Районен съд гр. Шумен за изпълнение на 

препоръки, дадени с одитен доклад за извършен одитен ангажимент 

в Районен съд гр. Шумен 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмената информация от 

административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за 

изпълнение на т.1 до т.6 от утвърдения план за действие.  

 

ИВАН КОЛЕВ: И по т. 37 предлагаме да се вземе 

решение, с което ВСС не възразява Софийския окръжен съд да 

кандидатства по обявена процедура за подбор на проекти по 

Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна 

ос ІІ Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.4 

Компетентна съдебна система и ефективно управление на 

човешките ресурси, като изпълнението на проекта се извърши в 

рамките на бюджетната сметка на съда. И точка втора - не 

възразява Административен съд Добрич да кандидатства по 

обявена процедура за подбор на проекти по ОПАК, като 

изпълнението на проекта се извърши в рамките на бюджетната 

сметка на съда. 

Тук даваме малко разяснения. Даваме съгласие да 

участват органите на съдебната власт по тези проекти но само в 

рамките на техния бюджет, тъй като предварително не знаем каква 

сума ще трябва въпреки, че за тази година, която ни смущава, ще 

са необходими някъде около 25 милиона евро. Заради това, всеки 

орган на съдебната власт сам да си направи сметка може ли да  

участва в тези проекти или не може. Заради това даваме съгласие 

да участват, а вече впоследствие ще видим за какви суми става 

дума. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте. 
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РАДКА ПЕТРОВА: Гледала ли е Бюджетната комисия 

дали не се припокрива с тези проекти за които .... със средствата, 

които вече са приключили в съвета? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Те трябва да се погрижат сами за 

това нещо, защото иначе няма как да кандидатстват. 

ИВАН КОЛЕВ: Трите комисии се разбрахме. Първо, 

комисиите които имат отношение по тези проекти да дадат 

становище и Бюджетната комисия да вземе отношение единствено 

само по това има ли средства или няма средства, тъй като 

Бюджетната комисия не е запозната с всички проекти. На този етап 

тези сме ги проверили и затова беше даден един списък и даваме 

съгласие да кандидатстват, тъй като дори и да има някакво 

припокриване ние не можем да кажем.... 

МАРГАРИТА ПОПОВА: А, не може да има никакво 

припокриване, не! Колегите в съда трябва да го знаят за да нямат 

излишни надежди. Много е права г-жа Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Аз предлагам да го оттеглите, докато 

не го обсъдим допълнително. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Аз мисля, че може да не го 

оттегляте. Напишете на колегите, че нямате нищо против и давате 

съгласие, обаче изрично им обърнете внимание. Много бързо 

напишете писмо, за да го имат това нещо предвид. Те са вещи в 

проектите и знаят, че не трябва да има припокриване, но обърнете 

внимание изрично, защото това е важно. Няма смисъл да губят 

време и да готвят проекти и след това да се окаже, че трудът им е 

бил напразно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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37.ОТНОСНО: Предложения на административните 

ръководители на Софийски окръжен съд и Административен съд гр. 

Добрич за кандидатстване по обявена процедура за подбор на 

проекти по Оперативна програма „Административен капацитет" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

37.1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА Софийски окръжен съд да 

кандидатства по обявена процедура за подбор на проекти по 

Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна 

ос ІІ Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.4 

Компетентна съдебна система и ефективно управление на 

човешките ресурси, като изпълнението на проекта се извърши в 

рамките на бюджетната сметка на съда.  

37.2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА Административен съд Добрич да 

кандидатства по обявена процедура за подбор на проекти по ОПАК, 

като изпълнението на проекта се извърши в рамките на бюджетната 

сметка на съда. 

 
 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Съдебна администрация. Г-н 

Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо Министър, уважаеми 

колеги, във връзка с постъпили искания от административни 

ръководителите за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, комисия „Съдебна администрация” предлага 

Висшият съдебен съвет да даде съгласие за назначаване на 

исканите съдебни служители посочени в точка 38, пунктове от едно 

до осем. Явно е гласуването. Благодаря. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

38. 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. Национална следствена служба - 1 щ.бр. за 

„призовкар" и 1 щ.бр. за „старши експерт” 

2. Военно-окръжна прокуратура гр. Варна - 1 щ.бр. за 

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

3. Софийски градски съд - 1 щ.бр. за „призовкар" и 1 

щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист"  по чл. 68 от КТ 

4. Апелативен съд гр. Варна - 1 щ.бр. за „призовкар-

чистач" 

5. Районен съд гр. Русе - 1 щ.бр. за „съдебен секретар-

протоколист" 

6. Районен съд гр. Нова Загора - 1 щ.бр. за „архивар" 

7. Районен съд гр. Петрич - 1 щ.бр. за „деловодител" по 

чл. 68 от КТ и 1 щ.бр. за „архивар" по чл. 68 от КТ  

8. Административен съд гр. Варна – 1 щ. бр. за 

„призовкар” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

38.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

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

за „старши експерт” в Национална следствена служба. 

38.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Военно-окръжна прокуратура гр. Варна. 
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38.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

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

длъжност „съдебен секретар-протоколист" по чл. 68 от КТ в 

Софийски градски съд. 

38.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Апелативен съд гр. Варна. 

38.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  -  1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-

протоколист" в Районен съд гр. Русе. 

38.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  -  1 /една/ щ.бр. на длъжност „архивар" в Районен съд гр. 

Нова Загора. 

38.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители  -  1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" по чл. 68 от КТ 

и 1/една/ щ.бр. на длъжност „архивар" по чл. 68 от КТ в Районен 

съд гр. Петрич. 

38.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Административен съд гр. Варна. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 39. Във връзка с постъпили 

искания за назначаване на служители на свободни щатни бройки 

във Военно-окръжна прокуратура-Варна и Районен съд-Бяла 

Слатина, комисия „Съдебна администрация”, след като внимателно 

прецени положението със съдебните служители във Военно-

окръжна прокуратура-Варна и обстоятелството, че в Районен съд-

Бяла Слатина трансформацията е невъзможна, тъй като тази щатна 

бройка е предадена на специализираните съдилища, предлага 
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Висшият съдебен съвет да не дава съгласие за назначаване на 

съдебни служители. Всъщност в Районен съд-гр.Бяла Слатина няма 

такава щатна бройка. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Стоянов. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Не разбрах за Военната прокуратура 

дава ли съгласие? 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Искам да уточня. Военно-окръжна 

прокуратура-Варна е поискала двама служители – съдебен 

деловодител и съдебен архивар. Ако прочетете внимателно точка 

38 току що Висшият съдебен съвет даде съгласие за назначаване 

на съдебен деловодител във Военно-окръжна прокуратура-Варна. А 

сега в т.39 отказваме назначаването на съдебен архивар. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте т.39. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

39. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" 

предлага ВСС да не даде съгласие: 

1. Военно-окръжна прокуратура гр. Варна - 1 щ.бр. за 

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

2. Районен съд гр. Бяла Слатина - трансформация на 

1 щ.бр. „съдебен архивар" в щ.бр. за „призовкар, той и чистач" и 

съгласие за назначаване на съдебен служител на свободната щ.бр. 

за „призовкар, той и чистач"   

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

39.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  -  1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен архивар" във 

Военно-окръжна прокуратура гр. Варна. 
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Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за 2011 г.  

39.2.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 

свободна щ.бр. „съдебен архивар" в щ.бр. за „призовкар, той и 

чистач" и назначаване на съдебен служител на длъжност 

„призовкар, той и чистач" в Районен съд гр. Бяла Слатина. 

Мотиви: Свободната щатна бройка за „съдебен 

архивар" в Районен съд гр. Бяла Слатина е трансформирана в 

щатна бройка за съдебен служител в специализираните 

съдилища с решение на ВСС по протокол № 13/14.04.2011 г. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Точка 40. Кой докладва? 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Колеги, предлагаме един проект за 

решение, с което да командироваме съдиите Вероника Николова и 

Богдана Желавска за участие в редовната среща на националните 

лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела при условията посочени в предложението. Пътните 

разходи за сметка на Европейската комисия, а нощувки, дневни и 

застраховка за сметка на Висшия съдебен съвет. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

40. ОТНОСНО: Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в 36-тата среща на националните лица 

за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела, която ще се проведе на 17 май 2011 г., Брюксел 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 
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40.1.  КОМАНДИРОВА за участие в 36-тата среща на 

националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела, за периода 16-18 май  2011 г., 

Брюксел.    

- Вероника Николова - съдия в Софийски градски съд и 

национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела    

- Богдана Желявска - заместник председател на 

Софийски градски съд и  национално лице за контакт на 

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. 

40.2. Пътните разходи се поемат от  Европейската 

Комисия, като пътуването ще се извърши със самолет. 

40.3. Разходите за нощувки, дневни и медицинска 

застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Точка 41. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Колеги, както си спомняте Висшият 

съдебен съвет утвърди правила за организацията и дейността на 

комисиите по професионална етика към органите на съдебната 

власт. Междувременно обаче с последните изменения в закона се 

приеха промени в два пункта. Приеха се решения, които в нашите 

правила са обявени по различен начин от този, който е в закона. 

Редно е да уеднаквим тези решения в правилата с изискванията на 

закона. В този смисъл комисия „Професионална етика” предлага да 

приемем тези промени в правилата за организация, които вие ги 

виждате, те са в два пункта. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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41. ОТНОСНО: Предложение за изменения в Правилата 

за организацията и дейността на комисиите по професионална 

етика в органите на съдебната власт 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

Правилата за организацията и дейността на комисиите 

по професионална етика към органите на съдебната власт се 

изменят, както следва:  

§ 1 В т.4 се заличават думите - „... , но не повече от 7 

редовни и 3-ма резервни". 

§ 2 Текстът на т.7 се изменя както следва: 

„Т.7 Мандатът на членовете на Комисията по 

професионална етика е 4 години, без право на втори 

последователен мандат". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Дисциплинарни производства. 

Точка 42. Г-н Стоянов. 

/мониторите са изключени/ 

/мониторите са включени/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Закривам заседанието на Висшия 

съдебен съвет днес. Следващата седмица – четвъртък, 9.30 ч. 

 

/Закриване на заседанието: 10, 50 ч/ 

Стенографи: 

Таня Младенова 

Зоя Костова 

03.04.2011 г. 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

            МАРГАРИТА ПОПОВА 


