
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 26 АПРИЛ 2012 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова - 

Представляващ ВСС 

 

ОТСЪСТВАТ:  проф. Лазар Груев, Цветанка Табанджова  

 

/Откриване на заседанието - 9,30 ч./ 

 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добро утро, колеги. Откривам 

заседанието на Висшия съдебен съвет. Има предварително обявен 

дневен ред и допълнителни точки, които са известни. Има ли други 

предложения по дневния ред? Заповядайте, г-н Стоянов. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Благодаря, професор Мингова. От 

името на Комисията по дисциплинарните производства оттеглям 

точки 31 и 32 от дневния ред. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други? Няма други предложения. 

Гласуваме. Приема се дневния ред с оттеглените точки. 

 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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І. ОТТЕГЛЯ т.т.31 и 32 от дневния ред. 

 

ІІ.  ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

1. Проект на решение по предложение от членове на 

ВСС за поощряване на Борис Владимиров Велчев - Главен 

прокурор на Република България с отличие „личен почетен знак: 

първа степен - златен" и парична награда.     

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

2. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Софийски градски съд за 

определяне на Методи Орлинов Лалов - заместник-председател на 

Софийски районен съд за изпълняващ функциите на 

Административен ръководител - председател на Софийски районен 

съд, считано от датата на встъпване в длъжност.     

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

3. Проект на решение за обявяване на вакантни 

длъжности за административни ръководители в органи на 

съдебната власт. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

4. Проект на решение относно приемане на Вътрешни 

правила за съставяне, водене и съхраняване на кадровите дела на 
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магистратите - съдия, прокурор и следовател във Висшия съдебен 

съвет.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

5. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението на съдебните заседатели.   

Внася: Комисия „Бюджет и финанси"  

 

6. Проект на решение за определяне на двоен размер 

на дневни пари за участие в значими мероприятия в рамките на 

европейското и международно сътрудничество с организациите, 

сходни на българския Висш съдебен съвет.   

Внася: Комисия „Международно правно 

сътрудничество"  

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: /говори без включен микрофон/ Точка 

първа от допълнителни. Комисията предлага на Висшия съдебен 

съвет да приеме решение, с което на основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, 

т. 2, б. „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощрява Борис Владимиров Велчев, 

Главен прокурор на Република България, с отличие „личен почетен 

знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на 

основното месечно възнаграждение. Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Единодушно се приема. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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1. ОТНОСНО: Предложение от членове на ВСС за 

поощряване на Борис Владимиров Велчев - Главен прокурор на 

Република България с отличие „личен почетен знак: първа 

степен - златен" и парична награда в размер на основното 

месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 2, б. 

„а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ за проявен висок професионализъм, 

образцово изпълнение на служебните задължения и високи 

нравствени качества, както и във връзка с 50-годишния му 

юбилей 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

РЕШИ 

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

от ЗСВ ПООЩРЯВА Борис Владимиров Велчев - Главен прокурор 

на Република България с отличие „личен почетен знак: първа 

степен - златен" и парична награда в размер на основното 

месечно възнаграждение. 

 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Може да кажете повода, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Просто е юбилей. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми г-н Главен прокурор, за 

мен е голяма чест и привилегия от името на всички членове на 

Висшия съдебен съвет и от Администрацията на Висшия съдебен 

съвет да поднеса поздравленията ни по случай Вашият юбилей. 

Щастливо стечение на обстоятелствата е, че през последните пет 

години имахме възможност да работим заедно и да оценим Вашият 

висок професионализъм, компетентност, ерудиция, приятелство, 

колегиалност. Вярно е, че един такъв юбилей носи равносметка, 

мъдрост и печал, но ако не повярвате, че най-доброто предстои, 
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просто няма как. Така че Ви го пожелаваме. Желаем Ви здраве, 

личен просперитет и това, което в професионалното поприще 

искате да се случи да се случи и да се множи. Бъдете жив и здрав! 

/ръкопляскания/ 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, много Ви благодаря! 

Честно казано, приятно ме изненадахте. Нямам друг спомен да сте 

награждавали за 50-годишнина някого, но Вие сте прави, това е 

последният юбилей, който аз празнувам в рамките на съдебната 

власт. Благодаря Ви! Задължен съм искрено. Надявам се след 

работа да Ви видя и на по чаша вино за по-неформална 

благодарност. Благодаря Ви! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да продължа с допълнителните точки. 

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи Методи Орлинов Лалов за 

изпълняващ функциите на административен ръководител-

председател на Софийски районен съд.  

Тайно гласуване, колеги. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Кворумът е 23. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", 1 „против", 1 

„въздържал се"/ 

2. ОТНОСНО: Предложение на председателя на 

Софийски градски съд за определяне на Методи Орлинов Лалов - 

заместник на административния ръководител - заместник-

председател на Софийски районен съд с ранг „съдия в АС", за 

изпълняващ функциите на Административен ръководител - 

председател на Софийски районен съд с ранг „съдия в АС", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 
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считано от датата на вземане на решението, до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

РЕШИ: 

 

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

Методи Орлинов Лалов - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Софийски районен съд с 

ранг „съдия в АС", за изпълняващ функциите на 

Административен ръководител - председател на Софийски 

районен съд с ранг „съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата 

на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което на основание чл.194а от 

Закона за съдебната власт да обяви свободните бройки за 

административни ръководители в органите на съдебната власт, 

както следва: председател на Софийски районен съд; - председател 

на Районен съд гр. Димитровград; апелативен прокурор на 

Апелативна прокуратура - гр. София и районен прокурор на Районна 

прокуратура - гр. Червен бряг. 

Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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3. ОТНОСНО: Обявяване на вакантни длъжности за 

административни ръководители в органи на съдебната власт 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. На основание чл. 194а от Закона за съдебната 

власт ВСС ОБЯВЯВА свободните бройки за административни 

ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 

 

1. Административен ръководител - председател на 

Софийски районен съд - вакантна; 

2. Административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Димитровград - вакантна; 

3. Административен ръководител - апелативен 

прокурор на Апелативна прокуратура - гр. София - вакантна; 

4. Административен ръководител - районен прокурор 

на Районна прокуратура - гр. Червен бряг - вакантна. 

 

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

свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите 

следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по 

образец - чл. 36, ал. 1 от Правилата относно реда за провеждане 

на конкурсите и за избор на административни ръководители в 

органите на съдебната власт), че желаят да участват в избора за 

административен ръководител на съответния орган на съдебната 

власт. Към заявлението се прилагат и документите по чл. 181, ал. 

3 от Закона за съдебната власт.  
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3.3. Решението да се обнародва в "Държавен вестник" и 

да се публикува на Интернет-страницата на Висшия съдебен съвет 

и в един централен всекидневник. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да приеме Вътрешни 

правила за съставяне, водене и съхраняване на кадровите дела на 

магистратите - съдия, прокурор и следовател във Висшия съдебен 

съвет. 

Макар, че текстовете в тези правила не са много, 

положихме доста усилия, не претендираме, че са идеалните, но 

това, което го има в тях е съобразено с духа на закона и нуждите на 

съдебната власт, така че Вие сте запознати и ако сте съгласни, 

моля да гласувате. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

4. ОТНОСНО: Вътрешни правила за съставяне, водене и 

съхраняване на кадровите дела на магистратите - съдия, прокурор и 

следовател във Висшия съдебен съвет 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ПРИЕМА Вътрешни правила за съставяне, водене и 

съхраняване на кадровите дела на магистратите - съдия, прокурор и 

следовател във Висшия съдебен съвет. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Детелина 

Бозукова, съдия в Административен съд-Сливен, на място в ранг 

„съдия в АС", считано от датата на вземане на решението. 
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Тайно е гласуването. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

1. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Детелина 

Кръстева Бозукова - Ганева - съдия в Административен съд гр. 

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

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

вземане на решението.  

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Стела 

Динчева, съдия в Административен съд-Сливен, на място в ранг 

„съдия в АС", считано от датата на вземане на решението. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

2. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Стела 

Александрова Динчева - съдия в Административен съд гр. Сливен 

на място в ранг „съдия в АС" , 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 Висшия 

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

Ташева Николова, съдия в Софийски градски съд, комплексна 

оценка от атестацията „добра" и същата да бъде повишена на място 

в ранг „съдия във ВКС и ВАС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Още един глас. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

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

Галина Георгиева Ташева - Николова - съдия в Софийски градски 

съд с ранг „съдия в АС", комплексна оценка "ДОБРА". 

3.1. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Галина 

Георгиева Ташева - Николова - съдия в Софийски градски съд с 

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

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Николай 

Николов, съдия в Софийски районен съд, на място в ранг „съдия в 

АС". 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

4. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай 

Стоименов Николов - съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия 

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

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

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Силвана 

Гълъбова, съдия в Софийски районен съд,  на място в ранг „съдия в 

АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

5. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Силвана 

Иванова Гълъбова - съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия 

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

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

вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за провеждане на периодично 
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атестиране на Асен Гаджев - съдия в Апелативен съд-Пловдив и да 

му определи комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Асен Карамфилов Гаджев - 

съдия в Апелативен съд гр. Пловдив. 

6.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Асен 

Карамфилов Гаджев - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Красимир Костов Коларов - съдия в Апелативен съд-

Пловдив и да му определи комплексна оценка от атестацията 

„много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Красимир Костов Коларов - 

съдия в Апелативен съд гр. Пловдив. 
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7.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Красимир Костов Коларов - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Христо Крачолов - съдия в Апелативен съд-Пловдив 

и да му определи комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Христо Иванов Крачолов - 

съдия в Апелативен съд гр. Пловдив. 

8.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Христо Иванов Крачолов - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Станимира Друмева - съдия в Административен съд-

Бургас и да й определи комплексна оценка от атестацията „много 

добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Станимира Друмева Друмева - 

съдия в Административен съд гр. Бургас. 

9.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Станимира Друмева Друмева - съдия в Административен съд гр. 

Бургас комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Десислава Стоева-Николова - съдия в 

Административен съд-Варна и да й определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Десислава Радославова Стоева 

- Николова - съдия в Административен съд гр. Варна. 

10.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Десислава Радославова Стоева - Николова - съдия в 

Административен съд гр. Варна комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

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

Гетов - съдия в Районен съд-Ботевград комплексна оценка от 

атестацията „много добра". Моля да гласувате. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

Тони Петков Гетов - съдия в Районен съд гр. Ботевград 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което същият колега да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

11.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Тони Петков 

Гетов - съдия в Районен съд гр. Ботевград ПРИДОБИВА СТАТУТ 

НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

/Борис Велчев излиза от залата/ 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да назначи Цанко 

Цанев, прокурор в Районна прокуратура-Дряново, на длъжността 

„заместник районен прокурор" на Районна прокуратура-Велико 

Търново. Тайно гласуване. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Вече е 22 кворума.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

12. На основание чл. 168, ал. 2 във вр. с чл. 169, ал. 2 

от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цанко Ганчев Цанев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Дряново с ранг „прокурор в ОП" на длъжността 

„Заместник на административния ръководител - заместник-

районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Велико Търново 

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

съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Калин 

Близнаков, прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в 

ранг „прокурор в АП". 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

13. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Калин 

Иванов Близнаков - 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 Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да остави без уважение 

молбата на Иво Радев за повишаване на място в ранг „прокурор във 

ВКП и ВАП". Не са налице изискванията на чл.234 от Закона за 

съдебната власт. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за" и 1 „против"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

14. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Иво 

Веселинов Радев - административен ръководител - окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в АП" 

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

като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната 

власт. 
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Мотиви: Иво Веселинов Радев - административен 

ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. 

Плевен не отговаря на изискванията на чл. 234 от ЗСВ - не е 

прослужил на съответната длъжност най-малко три години. 

Същият е назначен на длъжността „Административен 

ръководител - окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура гр. 

Плевен, съгласно решение на ВСС по протокол № 35/03.11.2011 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаване на Георги 

Христов, прокурор в Софийска градска прокуратура, на място в ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП".  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

15. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги 

Светославов Христов - прокурор в Софийска градска прокуратура 

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

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

ВСС, считано от датата на вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаване на Мариана 

Панчева Мачева, следовател в Следствен отдел в Софийска 

градска прокуратура, на място в ранг „следовател в НСлС". 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

16. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Мариана Панчева Мачева - следовател в Следствен отдел в 

Софийска градска прокуратура, на място в ранг „ следовател в 

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

ВСС, считано от датата на вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Марио 

Влахов, следовател в Следствен отдел в Софийска градска 

прокуратура, на място в ранг „следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

17. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Марио 

Здравков Влахов - следовател в Следствен отдел в Софийска 

градска прокуратура, на място в ранг „ следовател в НСлС", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за повишаването на Роза 
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Царева, следовател в Следствен отдел в Софийска градска 

прокуратура, на място в ранг „следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за" и 1 „против"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

18. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Роза 

Далчева Царева - следовател в Следствен отдел в Софийска 

градска прокуратура, на място в ранг „ следовател в НСлС", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Георги Александров - завеждащ Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура-Монтана и да му определи 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Георги Николов Александров - 

завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

Монтана. 
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19.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Георги Николов Александров - завеждащ Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

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

Генова-Петкова, следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура-Враца, комплексна оценка от атестацията „много 

добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

Нина Илиева Генова - Петкова - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца (командирована в ОСлО в 

ОП - Плевен) комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 
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20.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Нина Илиева 

Генова - Петкова - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. Враца (командирована в ОСлО в ОП - 

Плевен) ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за удостояване посмъртно на 

Цветозар Тодоров Златев, прокурор в Районна прокуратура-Червен 

бряг, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен. Явно 

е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

21.На основание чл. чл. 303, ал. 1 във вр. ал. 2, т. 2, б. „б"  

от Закона за съдебната власт УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО 

Цветозар Тодоров Златев - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Червен бряг, с отличие „личен почетен знак: втора степен - 

сребърен, за проявени от него през продължителния му 

юридически стаж висок професионализъм, образцово изпълнение 

на служебните задължения и високи нравствени качества. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих. Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. Комисията предлага Висшият 

съдебен съвет да вземе решение, с което да утвърди промени по 

бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г. съгласно 

приложението. Явно е гласуването. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

22. ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2012 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т.23 комисията предлага да вземем 

решение, с което да се даде съгласие да се отпуснат еднократни 

парични помощи по СБКО на посочените лица, съгласно списъка. 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

23. ОТНОСНО: Проект на решение по предложения на 

административни ръководители на органи на съдебната власт за 

отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2012 г. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т.24 комисията предлага да се вземе 

решение, с което да се одобрят направените разходи за 

командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за I - во 

тримесечие на 2012 г.; на главния прокурор; на директора на НИП; 

на главния инспектор. И да приемем за сведение информацията 

относно получените и изразходваните командировъчни пари на 
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Председателите на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд за  I - во тримесечие на 2012 г. 

Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

24. ОТНОСНО: Проект на решение относно получените и 

изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш 

съдебен съвет, Главния прокурор на РБългария, Председателите на 

ВКС и ВАС, Главния инспектор на инспектората към ВСС и 

Директора на НИП за I - во тримесечие на 2012 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24.1. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки 

на членовете на Висшия съдебен съвет за I - во тримесечие на 

2012г. 

24.2. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки 

на Главния прокурор на Република България за I - во тримесечие на 

2012 г. 

24.3. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки 

на Директора на Националния институт на правосъдието за I - во 

тримесечие на 2012 г. 

24.4. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки 

на Главния инспектор на инспектората къв Висшия съдебен съвет 

за I - во тримесечие на 2012 г. 

24.5. Приема за сведение информацията относно 

получените и изразходваните командировъчни пари на 

Председателите на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд за  I - во тримесечие на 2012 г. 
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ИВАН КОЛЕВ: Допълнителната точка. 

Комисията предлага Висшият съдебен съвет да вземе 

решение, с което да укажена административните ръководители на 

съдилищата при определяне размера на възнаграждението на 

съдебните заседатели да следват досега действащия ред за това, 

определен в глава трета „Възнаграждения на съдебните 

заседатели" от Наредба № 1. 

Второ - Да се информира Министерство на правосъдието 

за необходимостта от спешна законодателна инициатива относно 

нормативното уреждане на статута на съдебните заседатели и 

тяхното възнаграждение. 

Явно е гласуването. 

Благодаря Ви. Приключих. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. Благодаря. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

5. ОТНОСНО:  Проект на решение за определяне 

размера на възнаграждението на съдебните заседатели и реда за 

неговото изчисляване 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5.1. УКАЗВА на административните ръководители на 

съдилищата при определяне размера на възнаграждението на 

съдебните заседатели да следват досега действащия ред за това, 

определен в глава трета „Възнаграждения на съдебните 

заседатели" от Наредба № 1. 

5.2. Да се информира Министерство на правосъдието за 

необходимостта от спешна законодателна инициатива относно 
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нормативното уреждане на статута на съдебните заседатели и 

тяхното възнаграждение. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, във връзка с постъпили искания от административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, комисия „Съдебна администрация" след като 

внимателно прецени натовареността на тези органи на съдебната 

власт, предлага Висшият съдебен съвет да вземе следното 

решение: Дава съгласие за назначаване на съдебни служители на 

свободни щатни бройки, както следва - от точка първа до точка 

пета.  

Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

25. ОТНОСНО: Искания на административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация" 

предлага ВСС да даде съгласие: 

1. Административен съд гр. Ловеч - 1 щ.бр. за 

„съдебен секретар" и 1 щ.бр. „работник по поддръжката" 

2. Районен съд гр. Бургас - 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар" 

3. Районен съд гр. Хасково - 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар" 

4. Районен съд гр. Гълъбово  - 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар" 
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5. Административен съд гр. Варна - 1 щ.бр. за 

„съдебен секретар" и 2 щ.бр. за „съдебен деловодител" по чл. 343 

от ЗСВ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

25.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни 

служители - 2 /две/ щ.бр. в Административен съд гр. Ловеч, както 

следва: 

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

- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „работник по поддръжката", 

считано от датата на приемане на сградата. 

 

25.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

Районен съд гр. Бургас. 

 

25.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

Районен съд гр. Хасково. 

 

25.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

Районен съд гр. Гълъбово. 

 

25.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни 

служители - 3 /три/ щ.бр. по реда на чл. 343 от ЗСВ в 

Административен съд гр. Варна, както следва: 

- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар"; 
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- 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител". 
 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 26. Постъпило е искане от 

административния ръководител на РС гр. Сливен, за назначаване 

на свободни щатни бройки. КСА, след като внимателно прецени 

натовареността на този съд, съотношението между съдебни 

служители и магистрати, предлага ВСС да вземе следното решение: 

ВСС не дава съгласие за назначаване на съдебен служител на 

свободна щатна бройка в РС гр.Сливен.  

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

26. ОТНОСНО: Искания на административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация” 

предлага ВСС да не даде съгласие: 

1. Районен съд гр. Сливен – 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител” 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в 

Районен съд гр. Сливен. 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за  2012 г. По-високо съотношение на брой 

съдебни служители/брой магистрати от средното съотношение 

за страната.   
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ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Постъпили са искания от председателя 

на РС гр. Лом за увеличаване на щатната численост на съда с три 

щатни бройки за съдебни служители. КСА, след като прецени, че 

съотношението между магистрати и съдебни служители е над 

средното в този съд и натовареността е средна за страната, и при 

положение, че има 7 съдии, а 9 съдебни секретари считам, че 

искането е неоснователно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

27. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Лом за увеличаване щатната численост на съда с 3 /три/ щ.бр. 

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

„съдебен деловодител-регистратура”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост 

на  Районен съд гр. Лом с 3 /три/ щ.бр. за съдебни служители 

/„съдебен деловодител”, „призовкар”, „съдебен деловодител-

регистратура”/. 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за  2012 г. По-високо съотношение на брой 

съдебни служители/брой магистрати от средното съотношение 

за страната.   

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Маринова. 

ПЕНКА МАРИНОВА: Да, благодаря, професор Мингова. 

Уважаеми колеги, по т. 28 докладвам оценка на изпълнението на 
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Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната 

система. Вие сте се запознали със същата и не считам, че е 

необходимо подробно отново да я докладвам.  

Изготвянето на тази оценка от работна група от 

комисията е по повод частично изпълнение и на мярката по т. 28 от 

Графика на неотложните мерки и действия на правителството и 

органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за 

напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията 

и организираната престъпност. Оценката ще бъде качена на нашата 

страница, което ще даде възможност и на магистратската общност, 

на неправителствените организации и всички, които се интересуват, 

да се запознаят с нея. Затова аз предлагам проекта за решение на 

комисията, който е в следната редакция: Комисията по 

професионална етика и превенция на корупцията, предлага на ВСС, 

на първо място – приема оценка на изпълнението на Стратегията за 

превенция и борба с корупцията в съдебната система. На второ 

място – оценка на изпълнението на Стратегията за превенция и 

борба с корупцията в съдебната система да се публикува на 

Интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. И трето – оценка на 

изпълнението на Стратегията за превенция и борба с корупцията в 

съдебната система да се изпрати за сведение на министъра на 

правосъдието г-жа Диена Ковачева. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли изказвания, 

бележки?/Няма/ В такъв случай подлагам на гласуване 

предложението на комисията. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

28. ОТНОСНО: Оценка на изпълнението на Стратегията 

за превенция и борба с корупцията в съдебната система 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е Ш И : 

 

28.1. ПРИЕМА Оценка на изпълнението на Стратегията 

за превенция и борба с корупцията в съдебната система. 

28.2. Оценката на изпълнението на Стратегията за 

превенция и борба с корупцията в съдебната система да се 

публикува на Интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

28.3. Оценката на изпълнението на Стратегията за 

превенция и борба с корупцията в съдебната система да се изпрати 

за сведение на министъра на правосъдието. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Международно правно 

сътрудничество. Г-н Гатев. 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да командирова г-н Антон Гиргинов - прокурор във 

Върховна касационна прокуратура, като временно назначен 

национален експерт на позицията „Ръководител на правните 

експерти” в Интегрираната мисия на ЕС в областта на 

върховенството на закона в Ирак, за срок от 1 година, считано от 28 

май 2012 г. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

29. ОТНОСНО: Командироване на Антон Гиргинов - 

прокурор във Върховна касационна прокуратура, като временно 

назначен национален експерт на позицията „Ръководител на 
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правните експерти” в Интегрираната мисия на ЕС в областта на 

върховенството на закона в Ирак (EUJUST LEX Iraq) 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

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

съдебната власт КОМАНДИРОВА г-н Антон Гиргинов - прокурор 

във Върховна касационна прокуратура, като временно назначен 

национален експерт на позицията „Ръководител на правните 

експерти” в Интегрираната мисия на ЕС в областта на 

върховенството на закона в Ирак (EUJUST LEX Iraq), за срок от 1 

годинa, считано от 28 май 2012 г., като същевременно запазва 

право за този период да получава полагащото му се трудово 

възнаграждение за заеманата от него длъжност „прокурор” във ВКП. 

съдебен съвет.  

 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Комисията предлага ВСС да приеме 

решение, с което да приеме за сведение доклада на Георги 

Кузманов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, относно 

участието му в третата работна среща на проектния екип на 

Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 5-6 

март в гр. Рим, Италия, както и Окончателният доклад от четвъртата 

работна група. И това да се публикува на страницата на ВСС. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

30. ОТНОСНО: Доклад от Георги Кузманов – прокурор в 

Окръжна прокуратура гр. Бургас, относно участието му в третата 
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работна среща на проектния екип на Европейската мрежа на 

съдебните съвети „Методи, чрез които ЕМСС може да отговори на 

молбите за подкрепа от страна на членовете, наблюдателите и 

съветите на потенциалните кандидат-членки за решаване на техни 

проблеми и приемливи рамки за подобна подкрепа” – проведена в 

периода 5-6 март в гр. Рим, Италия  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

30.1. Приема за сведение доклада от Георги Кузманов – 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, относно участието му в 

третата работна среща на проектния екип на Европейската мрежа 

на съдебните съвети „Методи, чрез които ЕМСС може да отговори 

на молбите за подкрепа от страна на членовете, наблюдателите и 

съветите на потенциалните кандидат-членки за решаване на техни 

проблеми и приемливи рамки за подобна подкрепа” – проведена в 

периода 5-6 март в гр. Рим, Италия, както и Окончателният доклад 

от четвъртата работна група. 

30.2. Окончателният доклад да се публикува на 

българската и на английската версия на Интернет страницата на 

Висшия съдебен съвет - Раздел Европейско правно 

сътрудничество/ Европейска мрежа на съдебните съвети/Проект –

Методи, чрез които ЕМСС може да отговори на молбите за подкрепа 

от страна на членовете, наблюдателите и съветите на 

потенциалните кандидат-членки за решаване на техни проблеми и 

приемливи рамки за подобна подкрепа.  
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ГЕОРГИ ГАТЕВ: Още една допълнителна точка има. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което да 

определи на членовете на ВСС и неговата администрация в гр. 

Дъблин, Истанбул и Холандия, м. май и юни т. г., двоен размер на 

дневните пари на всички командировани лица, съгласно 

Приложение №2 от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина. 

Приложил съм доклад, в който са отразени причините за 

това. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Съображения? Няма. Гласуваме. 

Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Дисциплинарни производства. 

Освен двете оттеглени точки има и две от допълнителните, така че 

изключваме мониторите. 

/Камерите са изключени/ 

 

 

/Камерите са включени/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Поради изчерпване на дневния ред 

закривам заседанието на Висшия съдебен съвет. 

 

/Закриване на заседанието –  10.00 ч/ 

 

 

 

 



 35 

Стенографи: 
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