
 

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2011 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова - Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Елена Митова, Божидар Сукнаров 

 

На мястото на Ана Караиванова присъства Незабравка Стоева. 

 

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добро утро на всички. Желая ви 

да сте здрави и да работим заедно ползотворно в тази хубава, 

ремонтирана сграда, подобаваща за съдебната система и за вас 

като хора, които трябва да се грижат и да работят за нейната 

независимост и да добър резултат от правосъдието. 

По дневния ред, както е изготвен, заедно с 

допълнителните точки, има ли някакви допълнителни предложения? 

Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жо Министър, предлагам две 

допълнителни точки, които се отнасят до новите членове на Висшия 

съдебен съвет. Те да бъдат гласувани най-напред, за да могат 

колегите да участват в заседанието на Съвета. Във връзка с 

освобождаването на длъжностите, които заемат и встъпването им 

като членове на Съвета. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Стоянов. 
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ПЕТЪР СТОЯНОВ: От името на комисия „Дисциплинарни 

производства” правя предложение да се включи в дневния ред 

допълнителна точка за образуване на дисциплинарно производство. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: То е под №4 в допълнителните 

точки. 

Гласуваме дневния ред с предложението на г-н Шопов за 

точки първа и втора от допълнителните и така, както е изготвен 

дневния ред. Благодаря.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І.  ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

1. Заявление от Теодора Георгиева Нинова – съдия във 

Върховен касационен съд за освобождаване от заеманата 

длъжност, на основание чл.165, ал.1, т.7 и при условията на чл.28 

от ЗСВ. 

 

2. Заявление от Димитър Ангелов Фикиин – съдия във 

Военно-апелативен съд за освобождаване от заеманата длъжност, 

на основание чл.165, ал.1, т.7 и при условията на чл.28 от ЗСВ. 

 

3. Проект на решение за изменение на решение на ВСС 

по Протокол №27/28.07.2011г. – т.т. 82.2 и 82.3. 
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Внася: Комисия “Бюджет и финанси” 

 

4. Предложение от административния ръководител на 

Окръжна прокуратура-гр.Варна за образуване на дисциплинарно 

производство и налагане на дисциплинарно наказание на Илияна 

Любомирова Асенова-Трендафилова – следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура-гр.Варна. 

Внася: Комисия по дисциплинарните производства 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което на основание чл.38, 

ал.1, т.2 във връзка с чл.165, ал.1, т.7 и чл.28 от ЗСВ да освободи 

Димитър Ангелов Фикиин от заеманата длъжност „съдия” във 

Военно-апелативен съд, считано от датата на вземане на 

решението. Гласуването тайно трябва да бъде. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

2. ОТНОСНО: Заявление от Димитър Ангелов Фикиин – 

съдия във Военно-апелативен съд за освобождаване от заеманата 

длъжност, на основание чл.165, ал.1, т.7 и при условията на чл.28 

от ЗСВ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

 

На основание чл.165, ал.1, т.7 и при условията на чл.28 

от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Димитър Ангелов 

Фикиин от заеманата длъжност “съдия” във Военно-
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апелативен съд, поради избирането му за член на ВСС от 

квотата на съдиите, считано от датата на вземане на решението. 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да освободи на същото 

основание Теодора Георгиева Нинова от длъжността „съдия” във 

Върховния касационен съд, считано от датата на вземане на 

решението. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: С един „против” и един 

„въздържал се” се приема. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

„въздържал се”/ 

1. ОТНОСНО: Заявление от Теодора Георгиева Нинова – 

съдия във Върховен касационен съд за освобождаване от 

заеманата длъжност, на основание чл.165, ал.1, т.7 и при условията 

на чл.28 от ЗСВ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

На основание чл.165, ал.1, т.7 и  при условията на чл.28 

от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Теодора 

Георгиева Нинова от заеманата длъжност “съдия” във 

Върховния касационен съд, поради избирането й за член на 

ВСС от квотата на съдиите, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

/Влиза Борис Велчев/ 
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/Влизат Теодора Нинова и Димитър Фикиин/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Настаниха ли се новите колеги? 

Добре. Продължаваме. Г-н Шопов, заповядайте. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на 

Владимир Иванчев, председател на Окръжен съд-София, 

комплексна оценка от атестацията „много добра” и същият да бъде 

повишен на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Тайно е 

гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Двадесет и три вече е кворумът. 

Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

1. 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 

Владимир Иванов Иванчев – административен ръководител – 

председател на Окръжен съд гр. София с ранг „съдия в АС”, 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

1.1. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Владимир Иванов Иванчев – административен ръководител – 

председател на Окръжен съд гр. София 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. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на 

Весислава Иванова, съдия в Софийски градски съд, комплексна 

оценка от атестацията „много добра” и същата да бъде повишена 

на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

„въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

2. 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 

Весислава Иванова Иванова – съдия в Софийски градски съд с 

ранг „съдия в АС”, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

2.1. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Весислава Иванова Иванова – 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, с което да определи на Румяна 

Христова-Ненова, съдия в Районен съд-гр.Варна, комплексна 

оценка от атестацията „много добра” и същата да бъде повишена 

на място в ранг „съдия в ОС”. 

 



 7 

/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 

Румяна Димова Христова – Ненова - съдия в Районен съд гр. 

Варна, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

3.1. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Румяна 

Димова Христова – Ненова - съдия в Районен съд гр. Варна, на 

място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, 

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

решението. 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да проведе периодично 

атестиране на Антоанета Данова, съдия в Апелативен съд-

гр.София 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: 

4. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Антоанета Благоева Данова - 

съдия в Апелативен съд гр. София. 
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4.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Антоанета Благоева Данова - съдия в Апелативен съд гр. София, 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да проведе периодично 

атестиране на Георги Драгостинов, съдия в Окръжен съд-Търново и 

да му определи  комплексна оценка от атестацията „добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

5. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Георги Тонев Драгостинов – 

съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС”. 

5.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Георги 

Тонев Драгостинов – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”, комплексна оценка “ДОБРА”. 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

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

Павлова, съдия в Районен съд-гр.Варна, комплексна оценка от 

атестацията „добра” и същата да придобие статут на несменяемост. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

6. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от 

ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), Комисията по 

предложенията и атестирането ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Душкова 

Павлова – съдия в Районен съд гр. Варна, комплексна оценка 

“ДОБРА” и ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на 

Добромир Андреев, съдия в Районен съд-гр.Варна, комплексна 

оценка от атестацията „много добра” и същият да придобие статут 

на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

7.  На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от 

ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), Комисията по 

предложенията и атестирането ОПРЕДЕЛЯ на Добромир Андреев 

Андреев – съдия в Районен съд гр. Варна, комплексна оценка 

“МНОГО ДОБРА” и ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, 

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 Мила 

Лазарова, съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка от 

атестацията „много добра” и същата да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

8. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от 

ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), Комисията по 

предложенията и атестирането ОПРЕДЕЛЯ на Мила Панайотова 

Лазарова – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка 

“МНОГО ДОБРА” и ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да поощри Даниела 

Попова, съдия в Районен съд-гр.Панагюрище, командирована в 

Софийски районен съд, с отличие „служебна благодарност и 

грамота”. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване, 

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

Р   Е   Ш   И: 

9. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА 

Даниела Петрова Попова – съдия в Районен съд гр. 

Панагюрище /командирована в Софийски районен съд/ с отличие 

“служебна благодарност и грамота”. 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да поощри Валентин 

Борисов, съдия в Районен съд-гр.Пловдив, командирован в 

Софийски районен съд, с отличие „служебна благодарност и 

грамота”. Явно гласуване. 

 

 

/След проведеното явно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

10. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА 

Валентин Тодоров Борисов – съдия в Районен съд гр. Пловдив 

/командирован в Софийски районен съд/ с отличие “служебна 

благодарност и грамота”. 

 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Груев. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, аз ви благодаря, че 

единодушно Висшият съдебен съвет прие последните две решения 
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за поощрението на Даниела Попова и за колегата Валентин 

Борисов. Наистина едни прекрасни професионалисти, млади хора, 

които работят на сто процента в Панагюрище респективно в 

Пловдив и на петдесет процента са командировани в София 

предвид тежката кадрова ситуация. Аз мисля, че Висшият съдебен 

съвет тогава когато трябва трябва да наказва, когато трябва да 

поощрява трябва да поощрява. В този смисъл ние взехме правилно 

решение. Благодаря ви. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Следваща точка. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Александър 

Налбантов, районен прокурор на Районна прокуратура-София, в 

ранг „прокурор в АП”. Тайно е гласуването. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

11. На основание чл. 234 във вр. с чл. 129, ал.2 от ЗСВ 

ПОВИШАВА Александър Кирилов Налбантов - административен 

ръководител на Софийска районна прокуратура 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 поощри Бонка 
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Великова, прокурор в Апелативна прокуратура-София, с отличие 

„служебна благодарност и грамота”. Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

12. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА 

Бонка Ганева Великова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. 

София с отличие "служебна благодарност и грамота". 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да поощри Станимир 

Христов, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-

Бургас, с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична 

награда в размер на основното месечно възнаграждение. Явно е 

гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

13. На основание чл. 303, ал. 2, т.1 и ал.3, т.1 от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Станимир Христов Христов – заместник на 

административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Бургас с отличие "служебна 

благодарност и грамота" и парична награда в размер на 

основното месечно възнаграждение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да освободи Венцислав 

Александров Цанков, следовател в НСлС, считано от 01.11.2011г.. 

Тайно гласуване. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

14. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Венцислав Александров Цанков от заеманата 

длъжност “следовател в НСлС”, считано от 01.11.2011 г. 

 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Бюджет и финанси. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. Комисията предлага Висшият 

съдебен съвет да приеме за сведение информацията за 

изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2011г.  

 

15. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на 

бюджета на съдебната власт към 30.06.2011 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за 

изпълнението на бюджет на съдебната власт към 30.06.2011 г. 
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ИВАН КОЛЕВ: По т.16 е изпълнението за юли месец. 

Явно. 

 

16. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на 

бюджета на съдебната власт към 31.07.2011 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за 

изпълнението на бюджет на съдебната власт към 31.07.2011 г. 

 

 

ИВАН КОЛЕВ: Допълнителната точка. Тъй като бяхме 

уведомени, че няма да се поемат разноските за командировано от 

нас лице от ВКП, заради това предлагаме да бъде изменено 

решението на ВСС по Протокол №27/28.07.2011г. , като се запише, 

че разходите за пътуване на командированото лице ще бъдат 

възстановени от Европейската комисия, а разходите за 

настаняване,  дневни и медицинска застраховка са за сметка на 

Висшия съдебен съвет. Явно е гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на 

решение на ВСС по Протокол №27/28.07.2011г. – т.т. 82.2 и 82.3 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И: 

ИЗМЕНЯ решение на ВСС по Протокол 

№27/28.07.2011г., т.т. 82.2 и 82.3, както следва: 
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“82.2. Разходите за пътуване на командированото лице 

ще бъдат възстановени от Европейската комисия. 

82.3. Разходите за настаняване,  дневни и медицинска 

застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.” 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Съдебна администрация.  

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо Министър, уважаеми 

колеги, във връзка с постъпили искания от административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, комисия „Съдебна администрация” предлага 

Висшият съдебен съвет да даде съгласие за назначаване на 

исканите служители на свободни щатни бройки, посочени в т.17 - от 

едно до осем. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

17. 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. Окръжен съд гр. Варна –  1 щ.бр. за „работник 

поддръжка” 

2. Районен съд гр. Велики Преслав – 1 щ.бр. за „огняр”  

3. Районен съд гр. Перник – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист”  и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” 

4. Върховен административен съд – 1 щ.бр. за 

„началник на кабинет на председателя”, считано от 01.09.2011 г. 

5. Районен съд гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист” по чл. 68 от КТ 
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6. Администрация на Главния прокурор - 1 щ.бр. за 

„старши специалист” в отдел „Международни връзки и протокол”, 

служба „Преводи”] 1 щ.бр. за „ръководител сектор „Методология” и 1 

щ.бр. за „главен експерт управление на сградния фонд” в дирекция 

„Финансово-стопански дейности” 

7. Окръжна прокуратура гр. София - 1 щ.бр. за 

„съдебен администратор” 

8. Окръжна прокуратура гр. Хасково – 1 щ.бр. за 

„чистач” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 1 /една/ щ.бр. на  длъжност „работник поддръжка” в 

Окръжен съд гр. Варна. 

 

17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

Велики Преслав, считано от 01.10.2011 г. 

 

17.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

протоколист” в Районен съд гр. Перник. 

17.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 1 /една/ щ.бр. на  длъжност „началник на кабинет на 

председателя” във Върховен административен съд, считано от 

01.09.2011 г. 
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17.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

протоколист” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Пловдив. 

 

17.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „старши специалист” в 

отдел „Международни връзки и протокол”, служба „Преводи”; 1 

/една/ щ.бр. на  длъжност  „ръководител  сектор „Методология” и 1 

/една/ щ.бр. на длъжност „главен експерт-управление на сградния 

фонд” в дирекция „Финансово-стопански дейности” в 

Администрация на Главния прокурор. 

 

17.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

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

Окръжна прокуратура гр. София. 

 

17.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” в Окръжна 

прокуратура гр. Хасково. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Докладвам т.18. Отново във връзка с 

постъпили искания на административни ръководители за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, 

комисия „Съдебна администрация” след като внимателно прецени 

натовареността на тези звена на съдебната власт, съотношението 

между магистрати и служители, предлага Висшият съдебен съвет 

да вземе следното решение: Не дава съгласие за назначаване на 

исканите съдебни служители, посочени в точки от едно до три. Явно 

гласуване. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

18. 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. Районен съд гр. Перник – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист”  и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” 

 

2. Районна прокуратура гр. Ивайловград - 1 щ.бр. за 

„деловодител-регистратура”; 

 

3. Военно-окръжна прокуратура гр. София – 1 щ.бр. за 

„главен специалист-счетоводител” 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

18.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

Районен съд гр. Перник. 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за 2011 г.  

 

18.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 1 /една/ щ.бр. на  длъжност „деловодител-регистратура” 

в Районна прокуратура гр. Ивайловград. 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за 2011 г. Под средната натовареност на РП-

Ивайловград. 
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18.3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

счетоводител” във Военно-окръжна прокуратура гр. София. 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за 2011 г. Под средната натовареност на ВОП-

София. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 19. Комисия „Съдебна 

администрация” предлага Висшият съдебен съвет да вземе 

следното решение: Намалява щатната численост на Окръжен съд-

Кърджали с една щатна бройка за длъжност „съдебен секретар-

протоколист”. Увеличава щатната численост на Районен съд гр. 

Свиленград с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител". 

Дава съгласие за провеждане на конкурс и назначаване 

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

деловодител" в Районен съд гр. Свиленград. 

Явно е гласуването. 

Благодаря, приключих. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

19. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Свиленград за увеличаване на щатната численост на съда с 

щатни бройки за съдебни служители и становище от председателя 

на Окръжен съд гр. Кърджали. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

19.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд 

гр. Кърджали с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар-

протоколист". 
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19.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд 

гр. Свиленград с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен 

деловодител". 

19.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и 

назначаване на съдебен  служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност 

„съдебен деловодител" в Районен съд гр. Свиленград. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Международно правно 

сътрудничество. Заповядайте. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за приемане за сведение на 

доклада от участието на Калин Баталски, председател на Районен 

съд-Радомир, в редовна среща на Ръководната група по 

Регионална стратегия за Югоизточна Европа, проведена на 7 и 8 

юли 2011 г. в гр. Сараево. 

Докладът да се публикува на интернет-страницата на 

ВСС. 

Това е за сведение. 

 

20. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на 

Доклад от участието на Калин Баталски - председател на РС - 

Радомир в редовна среща на Ръководната група по Регионална 

стратегия (SGRS) за Югоизточна Европа, проведена на 7 и 8 юли 

2011 г. в гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

20.1. Приема за сведение Доклада от участието на 

Калин Баталски- председател на РС - Радомир в редовна среща на 

Ръководната група по Регионална стратегия (SGRS) за Югоизточна 
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Европа, проведена на 7 и 8 юли 2011 г. в гр. Сараево, Република 

Босна и Херцеговина. 

20.2. Докладът да се публикува на интернет-

страницата на Висшия съдебен съвет.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ. Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да командирова за 

участие в съвместната среща на на четирите проектни екипа на 

Европейската мрежа на съдебните съвети в гр. Хага, Холандия, за 

периода 14-17 септември 2011 г. г-жа Елга Цонева – председател на 

Административен съд-Русе; Ренета Хальова – съдия в Окръжен 

съд-Враца; Георги Кузманов – прокурор в ОП-Бургас; Недко Симов – 

зам.окръжен прокурор в ОП-Смолян. Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

21. ОТНОСНО:  Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в съвместна среща на четирите 

проектни екипа на Европейската мрежа на съдебните съвети в гр. 

Хага, Холандия 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

РЕШИ: 

  21.1. КОМАНДИРОВА за участие в съвместната среща 

на четирите проектни екипа на Европейската мрежа на съдебните 

съвети в гр. Хага, Холандия, за периода 14-17 септември 2011 г. 

             г-жа Елга Цонева – председател на Административен 

съд- Русе 

             г-жа Ренета Мишонова- Хальова – съдия, Окръжен 

съд- Враца  

             г-н Георги Кузманов- прокурор в ОП-Бургас 
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             г-н Недко Симов – зам.-окръжен прокурор – ОП- 

гр.Смолян. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме за сведение писмо на Министерство на 

външните работи, с което се изразява благодарност на г-жа 

Павлина Панова, съдия във ВКС и представител на Висшия 

съдебен съвет, при защитата на периодичния доклад на България в 

осигуряване на признатите права от Международния пакт за 

граждански и политически права в рамките на 102-та сесия на 

Комитета на правата на човека на ООН, 13-14 юли 2011г., гр. 

Женева, Швейцария. 

Това е за сведение. Приключих. 

 

22. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане за 

сведение на писмо с вх.№ 04-01-021/22.07.2001г. от Министерство 

на външните работи, с което се изразява благодарност на г-жа 

Павлина Панова - съдия във Върховния касационен съд и 

представител на Висшия съдебен съвет, при защитата на 

периодичния доклад на България в осигуряване на признатите 

права от Международния пакт за граждански и политически права в 

рамките на 102-та сесия на Комитета на правата на човека на ООН, 

13-14 юли 2011г., гр. Женева, Швейцария 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 
Приема за сведение писмото с вх.№ 04-01-

021/22.07.2001г. от Министерство на външните работи, с което се 
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изразява благодарност на г-жа Павлина Панова - съдия във 

Върховния касационен съд и представител на Висшия съдебен 

съвет, при защитата на периодичния доклад на България в 

осигуряване на признатите права от Международния пакт за 

граждански и политически права в рамките на 102-та сесия на 

Комитета на правата на човека на ООН, 13-14 юли 2011г., гр. 

Женева, Швейцария. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Дисциплинарни производства. 

 

/камерите са изключени/ 

 

 

 

 

/Закриване на заседанието:  9.55  ч/ 

 

 

 

Стенограф: 

Зоя Костова 

Изготвен на 17.09.2011г. 

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

            МАРГАРИТА ПОПОВА 


