
 

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 2011 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова - 

Представляващ ВСС  

 

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добро утро. Откривам заседанието 

на Висшия съдебен съвет. Има ли предложения по дневния ред, 

така както е обявен, заедно с допълнителните точки? Заповядайте, 

г-н Сукнаров. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Колеги, от името на Комисията 

по правни въпроси оттеглям т.11 от допълнителни. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други предложения? Не виждам 

други предложения. Гласуваме дневния ред. Приема се, с 

предложението за оттегляне на точката. Заповядайте, г-н Шопов. 

 

/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: 
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1. Проект на решение относно приемане на Критерии  за 

провеждане на събеседване и формиране на общата оценка за 

притежаваните професионални качества от кандидатите за участие 

в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в 

органите на съдебната власт.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

2. Проект на решение по предложението на Главния  

прокурор на РБ за определяне на Марин Николов Пелтеков - 

заместник на административния ръководител на Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив  с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", за 

изпълняващ функциите на административен ръководител на 

Окръжна прокуратура гр. Пловдив считано от датата на вземане на 

решението, до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

3. Определяне на поименния състав на конкурсните 

комисии 

Внася: Главния секретар на ВСС  

 

4.  Проект на решения по предложения на 

административни ръководители на органи на съдебната власт за 

отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2011 г.  

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

5. Проект на решение относно доплащане на квартирни 

пари на командировани  за участие представители на съдебната 
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власт в 38 -та среща на националните лица за контакт на 

Европейската мрежа по граждански и търговски дела 

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

6. Проект на решение относно провеждане от 

административния ръководител  на Специализирания наказателен 

съд на процедура по ЗОП за доставка на оборудване за 

функционирането на Специализирания наказателен съд и 

Апелативния специализиран наказателен съд.  

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

7. Проект на решение относно разпореждане с излишни 

движими вещи, ползвани във Висшия съдебен  съвет.  

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

8. Проект на решение относно определяне на размера на 

дневните и квартирни пари на командированите лица за участие в 

"Международен симпозиум за реформите  в турската съдебна 

система,  Висшият съвет на съдиите и прокурорите  на Турция от 

миналото до настоящето и съпоставяне с европейското прилагане", 

в Истанбул, Турция,  24-27 октомври 2011 г.  

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

9. Проект на решение за упълномощаване на 

представляващия ВСС да организира и проведе процедура за избор 

на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет "Доставка 

на 1 бр. нов лек автомобил за нуждите на Висш съдебен съвет," по 

реда на чл. 2, ал. 1 т. 2 от НВМОП. 

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 
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10. Проект на решение по молбата на 

административния ръководител на районен съд гр. Кюстендил за 

увеличаване щатната численост на съда с 5 щ. бр. за съдебни 

служители. 

Внася: Комисия "Съдебна администрация" 

 

11. Проект на решение относно Доклад от участието на 

г-жа Костадинка Наумова - член на ВСС, Вероника Николова - 

национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела /ЕСМГТД/ и Богдана Желявска - член 

на НСМ в 38-та среща на националните лица за контакт на ЕСМГТД, 

проведена на 29 септември 2011 г. в Брюксел, Белгия. 

Внася: Комисия "Международно правно 

сътрудничество" 

 

12. Проект на решение за командироване на съдебен 

администратор от Апелативен съд гр. Велико Търново за участие 

във Втората среща на подгрупата от експерти за Европейския 

портал за правосъдие  за обсъждане на Европейския 

идентификатор за съдебна практика за периода 26-27 октомври 

2011 г. в Брюксел, Белгия. 

Внася: Комисия "Международно правно 

сътрудничество" 

 

13. Заповед № РД-12-264/27.09.2011 г. на и.ф. 

административен ръководител на Административен съд гр. Бургас 

за обръщане на внимание на Веселин Валентинов Енчев - съдия в 

Административен съд гр. Бургас - на основание чл. 327 от ЗСВ, за 

сведение. 
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Внася: Комисия по дисциплинарните производства 

 

14. Произнасяне по решението на дисциплинарния 

състав по дисциплинарно дело № 6/2011 г. по описа на ВСС.  

Внася: Дисциплинарен състав 

 

15. Предложение за поощряване на Светла Петкова - 

председател на отделение във Върховния административен съд с 

отличие "личен почетен знак: втора степен - сребърен" и 

парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. 

Внася Комисията по предложенията и атестирането 

 

 
ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, първа точка от 

дневния ред е избор на административен ръководител-председател 

на Окръжен съд-гр.Хасково. Кандидати са Миглена Тянкова и Росен 

Русев. Преди да пристъпим към избора искам да Ви запозная с 

някои материали, които пристигнаха във Висшия съдебен съвет и 

които следва да се обсъдят. 

Най-напред, пристигна писмо от колегите от Окръжен 

съд-Хасково, с което подкрепят кандидатурата на г-н Русев. 

Пристигна и писмо от председателя на Апелативен съд-Пловдив г-н 

Чамбов, с което той изразява своето становище относно двете 

кандидатури и подкрепя кандидатурата на другия кандидат - г-жа 

Тянкова. Вчера Висшият съдебен съвет се запозна с постановление 

на Апелативна прокуратура, с което се отменя постановление на 

Градска прокуратура за отказ от образуване на наказателно 

производство против г-н Русев. Тази сутрин пристигна по 
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електронната поща писмо от Института за правни инициативи 

/БИПИ/, с което те излагат факти, които според мен следва да се 

обсъдят и те се заключават в следното, че, отнася се за г-н Русев, 

че в периода от 1 юни 90г. до 30 юни 98г. /осем години и един 

месец/ колегата е бил адвокат и те твърдят  той не е имал 

правоспособността след завършването и не е имал правото да 

заема тази длъжност. Аз направих много бързо справка и се оказа, 

че до 2003г. това изискване не е било налице, но безспорно 

подлежи на проверка. 

Друго, което е, в това същото писмо се твърди, че г-н 

Русев е бил назначен за съдия в Свиленградския районен съд без 

да притежава необходимите две години стаж по тогава действащия 

Закон за съдебната власт. 

При всички тези факти и обстоятелства отразени в 

писмените документи, които са ни представени, аз намирам, че най-

малкото те трябва да бъдат проверени, трябва да се види какво 

става с това наказателно производство, като основната цел е 

кандидатите да бъдат равнопоставени и още по-важната цел - 

кандидатите, които са за председател на административен съд да 

бъдат, техните качества, техните биографии да бъдат изяснени по 

един перфектен и безспорен начин, защото това е много силна 

позиция.  

В тази връзка аз Ви предлагам да обсъдим възможността 

да отложим избора за председател на административен съд 

Хасково ... /намесва се Б.Сукнаров: Окръжен съд./ Г.Шопов: ... и 

да, и да, след проверка на всички тези факти тогава да пристъпим 

към избор. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: По предложението на г-н Шопов? 

/няма изказвания/ Приемам, че това е знак на съгласие и го 

подлагам на гласуване. Приема се единодушно. Заповядайте. 

МАРИЯНА ДУНДОВА: Аз съм „въздържала се". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Извинявайте, г-жо Дундова. Един се 

въздържа. Има ли против? Не виждам. 24 „за". Това е резултата от 

гласуването. 

Заповядайте, професор Груев. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Аз искам да помоля Висшия съдебен 

съвет да се съгласи да включим в следващо заседание точка за 

това да определим изпълняващ функциите „председател" на 

Окръжен съд-Хасково, защото считам че при така стеклите се 

обстоятелства е добре председателят на Апелативния съд г-н 

Чамбов, след като познава най-добре съдиите в Хасково, да 

направи предложение и да определим нов изпълняващ функциите 

„председател на Окръжения съд", до приключване на всичките тези 

неща и до провеждане на съответния избор, при който ще бъде 

избран административен ръководител. Считам, че това е редното и 

доброто решение, и Ви моля да ме подкрепите в тази посока. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисията по предложенията и 

атестациите ще включи на следващо заседание тази точка, като 

бъде направена по надлежния ред. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не виждам пречка. 

 

/След проведеното явно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 24 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

1. ОТНОСНО: Административен ръководител-

председател на Окръжен съд-гр.Хасково  
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Кандидати: 

- Миглена Тенева Тянкова - административен 

ръководител - председател на Районен съд гр. Хасково, с ранг 

"съдия в АС" /Атестирана с решение  на ВСС по Протокол № 

5/04.02.2009 г., комплексна оценка "много добра"/ 

 

- Росен Гинев Русев - и.ф. административен 

ръководител - председател на Окръжен съд гр. Хасково, с ранг 

"съдия в АС" /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 

36/06.10.2010 г., комплексна оценка "много добра/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И : 

ОТЛАГА вземането на решение за избор на 

"Административен ръководител - председател" на Окръжен съд гр. 

Хасково. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Вървим нататък. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Яника 

Бозаджиева, съдия в Софийски окръжен съд, на място в ранг „съдия 

във ВКС и ВАС". Тя е с приета оценка „много добра". Тайно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Още един. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И : 

2. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Яника 

Тенева Бозаджиева - съдия в Софийски окръжен 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 повиши  Мина 

Дочева, съдия в Софийски градски съд, на място в ранг „съдия във 

ВКС и ВАС". Има приета оценка „много добра". Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И : 

3. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Мина 

Георгиева Дочева - Мумджиева - 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 повиши Любка 

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

АС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 24 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И : 

4. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Любка 

Емилова Голакова - съдия в Софийски районен съд, 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 Десислава 

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

АС". Има приета оценка „добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за", 1 „против", 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И : 

5. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Десислава Любомирова Попколева - съдия в Софийски районен 

съд, 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 повиши Николинка 

Цветкова, председател на Районен съд-Пазарджик, на място в ранг 

„съдия в АС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 24 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И : 

6. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Николинка Георгиева Цветкова - административен ръководител - 

председател на Районен съд гр. Пазарджик 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, с което да повиши Георги 

Карабаджаков, съдия в Окръжен съд-Ямбол, на място в ранг „съдия 

във ВКС и ВАС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

7. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги 

Христов Карабаджаков - съдия в Окръжен съд гр. Ямбол 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 повиши Ивелин 

Райков, съдия в Окръжен съд-Варна,на място в ранг „съдия във ВКС 

и ВАС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

8. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Ивелин 

Райчев Райков - съдия в Окръжен съд гр. Варна 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 повиши Ерна Жак 

Якова-Павлова, председател на Районен съд-Варна, на място в 

ранг „съдия в АС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

9. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Ерна Жак 

Якова - Павлова административен ръководител на Районен съд гр. 

Варна 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, с което да повиши Мирослава 

Данева-Иванова, съдия в Районен съд-Варна, на място в ранг 

„съдия в ОС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

10. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Мирослава Иванова Данева - Иванова - 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 повиши Мирела 
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Кацарска, съдия в Районен съд-Варна, на място в ранг „съдия в 

ОС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

11. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Мирела 

Огнянова Кацарска - 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 повиши Мария 

Коюва, съдия в Районен съд-Варна, на място в ранг „съдия в ОС". 

Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е Ш  И: 

12. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария 

Георгиева Коюва - 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. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши невин 

Шакирова, съдия в Районен съд-Варна, на място в ранг „съдия в 

ОС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 24 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е Ш  И: 

13. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Невин 

Реджебова Шакирова - 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 повиши Пламен 

Атанасов, съдия в Районен съд-Варна, на място в ранг „съдия в 

ОС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

14. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен 

Атанасов Атанасов - съдия в Районен съд гр. Варна, на място в 
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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 повиши Иванка 

Дрингова Каракашева, съдия в Районен съд-Варна, на място в ранг 

„съдия в АС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

15. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Иванка 

Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Районен съд гр. 

Варна 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, с което да повиши Радостина 

Стаматова Методиева, съдия в Районен съд-Варна, на място в ранг 

„съдия в АС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

16. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Радостина Стаматова Методиева - съдия в Районен съд гр. Варна 

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, с което да повиши Мариана 

Георгиева, съдия в Районен съд-Добрич, на място в ранг „съдия в 

АС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

17. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Мариана 

Момчева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Добрич 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, с което да повиши Стела 

Иванова Тонева, съдия в Районен съд-Добрич, на място в ранг 

„съдия в АС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И : 

18. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Стела 

Иванова Тонева - съдия в Районен съд гр. Добрич 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, с което да повиши Наташа 

Николова, съдия в Районен съд-Монтана, на място в ранг „съдия в 

АС". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

19. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Наташа 

Иванова Николова - съдия в Районен съд гр. Монтана 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, с което да повиши Петя 
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Николова Топалова на място в ранг „съдия в АС". Има приета 

оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 24 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

20. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Петя 

Николова Топалова - съдия в Районен съд гр. Монтана 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, с което да отхвърли 

заявлението на Галя Наумова, съдия в Районен съд-Никопол, за 

повишаване на място в ранг „съдия в ОС", тъй като не са налице 

изискванията на чл.234 от ЗСВ. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

21. ОТХВЪРЛЯ заявлението на Галя Величкова 

Наумова - съдия в Районен съд гр. Никопол за повишаване на 

място в ранг "съдия в ОС" като неоснователно, тъй като не са 
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налице изискванията на чл. 234 от ЗСВ, няма комплексна 

оценка от последното периодично атестиране "много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да освободи Веселинка 

Иванова Кълова от заеманата длъжност „съдия" във Върховния 

административен съд, считано от 1 ноември 2011 г. Тайно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Пенсиониране. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ОСВОБОЖДАВА Веселинка Иванова Кълова от заеманата 

длъжност "съдия" във Върховния административен съд, считано от 

01.11.2011 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да поощри Веселинка 

Кълова, съдия във Върховния административен съд, с отличие 

„личен почетен знак: първа степен-златен" и парична награда в 

размер на основното месечно възнаграждение. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

от ЗСВ ПООЩРЯВА Веселинка Иванова Кълова - съдия във 

Върховния административен съд с отличие "личен почетен знак: 

първа степен - златен" и парична награда в размер на 

основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, 

т. 2, б."а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да оредели Огнян Пеев 

Дамянов, досегашен административен ръководител на Окръжна 

прокуратура-Разград, за изпълняващ функциите на 

административен ръководител-окръжен прокурор на ОП-Разград. 

Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Огнян Пеев Дамянов - досегашен административен 

ръководител на Окръжна прокуратура гр. Разград, за изпълняващ 

функциите на „Административен ръководител - окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура гр. Разград, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

24.10.2011 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Андрей 

Червеняков, районен прокурор на Районна прокуратура-Бургас, на 

място в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

24. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Андрей 

Обретенов Червеняков - административен ръководител на 

Районна прокуратура гр. Бургас 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 повиши Искра 

Трайкова Билярска, районен прокурор на Районна прокуратура-

Елин Пелин, на място в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка 

„много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 24 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

25. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Искра 

Трайкова Билярска - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Елин Пелин 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 повиши Десислава 

Михайлова Михайлова, районен прокурор на РП-Ихтиман, на място 

в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте, колеги. Още един глас? 

Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 24 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

26. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Десислава Михайлова Михайлова - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Ихтиман 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 Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Георги 

Кацаров, районен прокурор на Районна прокуратура-Пазарджик, на 

място в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

27. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги 

Христов Кацаров - административен ръководител на Районна 

прокуратура гр. Пазарджик 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 повиши Гергана 

Мутафова, районен прокурор на Районна прокуратура-Пловдив, на 

място в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Още един глас? Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

28. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Гергана 

Найденова Мутафова - административен ръководител на Районна 
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прокуратура гр. Пловдив 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 повиши Мирослав 

Христев, заместник районен прокурор на Районна прокуратура-

Пловдив, на място в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка 

„много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

29. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Мирослав Христев Христев - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

гр. Пловдив 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 повиши Диян 

Атанасов, районен прокурор на Районна прокуратура-Севлиево, на 

място в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Още един? Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 24 гласа „за" и 1 „против"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

30. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Диян 

Димитров Атанасов - административен ръководител на Районна 

прокуратура гр. Севлиево 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 повиши Делян 

Димитров, районен прокурор на Районна прокуратура-Шумен, на 

място в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

31. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Делян 

Аркадиев Димитров - административен ръководител на Районна 

прокуратура гр. Шумен 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 Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Ангел Узунов, 

прокурор във Военно-окръжна прокуратура-Пловдив, на място в 

ранг „прокурор във ВКП и ВАП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

32. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Ангел 

Димов Узунов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. 

Пловдив 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, с което да повиши Костадин 

Канурков, военен следовател във Военно-окръжна прокуратура-

Пловдив, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП". Има приета 

оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

33. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Костадин Александров Канурков - военен следовател във 
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Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив 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, с което да повиши Георги 

Николов Василев, прокурор във Военно-окръжна прокуратура-

Сливен, на място в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка „много 

добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

34. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги 

Николов Василев - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. 

Сливен, 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 повиши Райна 

Петкова Бачева, прокурор в Районна прокуратура-Благоевград, на 

място в ранг „прокурор в ОП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

35. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Райна 

Петкова Бачева - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, 

на място в ранг „прокурор в ОП", 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 Татяна 

Станчева Станчева, прокурор в Районна прокуратура-Гълъбово, на 

място в ранг „прокурор в ОП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

36. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна 

Станчева Станчева - Иванова - прокурор в Районна прокуратура 

гр. Гълъбово, на място в ранг „прокурор в ОП", 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 Радослав 
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Бакърджиев, прокурор в Районна прокуратура-Пазарджик, на място 

в ранг „прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

37. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Радослав Георгиев Бакърджиев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пазарджик 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 повиши Снежана 

Стоянова, прокурор в Районна прокуратура-Пазарджик, на място в 

ранг „прокурор в ОП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

38. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Снежана 

Василева Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Пазарджик, на място в ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово 
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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 Галина 

Андреева-Минчева, прокурор в Районна прокуратура-Пловдив, на 

място в ранг „прокурор в ОП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

39. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Галина 

Андриянова Андреева - Минчева - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пловдив, на място в ранг „прокурор в ОП", 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 Даниела 

Йовчева, прокурор в Районна прокуратура-Свищов, на място в ранг 

„прокурор в ОП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

40. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела 

Маринова Йовчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, 

на място в ранг „прокурор в ОП", 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 Ваня 

Иванова, прокурор в Районна прокуратура-Свищов, на място в ранг 

„прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

41. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня 

Александрова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Свищов 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 повиши Росица 

Дапчева, прокурор в Районна прокуратура-Средец, на място в ранг 

„прокурор в АП". Има приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

42. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица 

Георгиева Дапчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Средец 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 повиши Лили 

Георгиева, следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура-Видин, на място в ранг „следовател в НСлС". Има 

приета оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

43. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Лили 

Филипова Георгиева - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. Видин, 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, с което на основание чл.165, 
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ал.1, т.1 от ЗСВ да освободи Димитър Василев Димитров от 

заеманата длъжност „следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура-Варна, считано от 31.10.2011г. Тайно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Още един глас? Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 25 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ОСВОБОЖДАВА Димитър Василев Димитров от заеманата 

длъжност „следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура гр. Варна, считано от 31.10.2011 г. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Допълнителните точки. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, на работно съвещание и в 

Комисията по предложенията и атестирането са обсъдени критерии 

за провеждане на изпити по събеседване, които предлагам да се 

подложат на гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да, запознати сме с предложението. 

Има ли изказвания, бележки? Няма. Явно е гласуването. Приемат 

се единодушно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Критерии за провеждане на събеседване и 

формиране на общата оценка за притежаваните професионални 

качества от кандидатите за участие в конкурсите за повишаване в 

длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.  
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Комисиите за провеждане на събеседване с кандидатите 

следва да се съобразяват с обстоятелството, че конкурсът за 

повишаване в длъжност и за преместване цели да установи 

достигнатите от кандидатите професионални качества и следва да 

се провежда чрез събеседване по практически въпроси свързани с 

прилагането на законите. Конкурсът не предполага провеждането на 

теоретичен изпит по предварително зададени конспекти или 

подготвени въпроси. 

Формирането на общата оценка за притежаваните 

професионални качества следва да се определя на базата на 

свободен разговор между конкурсните комисии и кандидатите по 

следните критерии: 

1. ниво на обща правна култура; 

2. професионален опит и делови качества; 

3. практически познания на кандидатите в областта на 

материалното и процесуалното право; 

4. способност на кандидатите да боравят с нормативни 

актове, да извличат от тях необходимата информация, да вземат 

решения и да ги аргументират; 

5. отношение към действащото законодателство - 

виждания на кандидата за евентуални законодателни промени; 

6. начин на изразяване; 

7. резултати от проведените до момента периодични 

атестирания на кандидатите. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Марин 
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Николов Пелтеков, заместник административен ръководител-

заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Пловдив, за 

изпълняващ функциите на окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура-Пловдив. Тайно гласуване. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за" и 2 „против"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Марин Николов Пелтеков - заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 

за изпълняващ функциите на „Административен ръководител - 

окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг 

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

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

решението, до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 
 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И сега по точка 3 от допълнителните 

– попълване с нови и резервни членове на съставите на 

Конкурсните комисии, поради отводи. 

Гласуваме решение за определяне на Любка Илиева – 

съдия във ВКС за редовен член на комисията за провеждане на 

конкурс за повишаване в длъжност и преместване на съдии във ВКС 

“Търговска колегия” на мястото на Дария Проданова. Явно 

гласуване. Приема се. 
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И сега определяме резервен член. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Емилия Василева. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: По втора само жребий имаме. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Камелия Ефремова Иванова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: На мястото на Таня Райковска. 

Сега трябва да гласуваме явно за определянето на 

Златина Иванова за редовен член на трета конкурсна комисия за 

повишаване в длъжност и преместване на съдии в 

Окръжните/военните съдилища. Гласуваме. Приема се. 

И да определим резервен член на същата комисия. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поликсена Димитрова Георгиева – 

АС Велико Търново. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Сега гласуваме Румен Илиев 

Колчев – прокурор във ВКП за редовен член на комисията за 

повишаване в длъжност и преместване на прокурори във ВКП. 

Приема се. Сега един резервен член. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Донка Димитрова Коцева. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: За редовен член. Гласуваме Иво 

Игнатов – прокурор във ВАП за редовен член на комисията за 

повишаване в длъжност и преместване на прокурори във ВАП. 

Гласуваме го. Приема се. Определяме двама резервни членове. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Николай Петров Николов. Мери 

Досюва Найденова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И последното – трябва да 

определим чрез жребий резервен член на І конкурсна комисия за 

Окръжните прокуратури, за повишаване в длъжност и преместване. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Мариян Стефанов Попов, но 

мисля, че той се падна. Марина Вангелова Белчева. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приключихме ли с това? 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Или Мариян Попов, защото имам 

спомен, че той се падна. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако Мариян Попов е вече избран в 

състави на комисии – вторият избран. Ако се окаже, че не е, остава 

той като първи изтеглен по жребий. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Определяне на поименния състав на 

конкурсни комисии 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3.1. Определя Любка Борисова Илиева – съдия във ВКС 

за редовен член на комисията за провеждане на конкурс за 

повишаване в длъжност и преместване на съдии във Върховен 

касационен съд – търговска колегия на мястото на Дария 

Проданова. 

3.1.1. Определя чрез жребий Емилия Василева – съдия в 

Търговска колегия на ВКС за резервен член на същата комисия. 

 

3.2. Определя чрез жребий Камелия Ефремова Иванова 

– съдия в Търговска колегия на ВКС за редовен член на комисията 

за провеждане на конкурс за повишаване в длъжност и преместване 

на съдии в Апелативните съдилища, на мястото на Таня Райковска. 

 

3.3. Определя Златина Николова Иванова – заместник 

председател на Апелативен съд Бургас за редовен член на трета 

конкурсна комисия за повишаване в длъжност и преместване на 

съдии в Окръжните/военните съдилища на мястото на Даниела 

Делисъбева. 



 39 

3.3.1. Определя чрез жребий Поликсена Димитрова 

Георгиева – съдия в Гражданска колегия на АС Велико Търново, за 

резервен член на същата комисия. 

 

3.4. Определя Румен Илиев Колчев – прокурор във ВКП 

за редовен член на комисията за повишаване в длъжност и 

преместване на прокурори във Върховна касационна прокуратура 

на мястото на Руско Карагогов. 

3.4.1. Определя Донка Димитрова Коцева – прокурор във 

ВКП за резервен член на същата комисия. 

 

3.5. Определя Иво Ангелов – прокурор във ВАП за 

редовен член на комисията за повишаване в длъжност и 

преместване на прокурори във Върховна административна 

прокуратура на мястото на Вичо Станев. 

3.5.1. Определя чрез жребий Николай Петров Николов и 

Мери Досюва Найденова – прокурори във ВАП, за резервни членове 

на същата комисия, на мястото на Иво Ангелов и Македонка 

Поповска. 

 

3.6. Определя чрез жребий Марина Вангелова Белчева – 

прокурор в АП – Пловдив, за резервен член на първа конкурсна 

комисия за повишаване в длъжност и преместване на прокурори в 

Окръжни прокуратури на мястото на Емил Владимиров. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, моля ви на 

основание 33, ал. 2 ли беше, да приемем една допълнителна точка, 

която е свързана с настоящия протокол. Отнася се за един колега, 
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който е дал доста на съдебната система, става въпрос, 

предложението на комисията е, това е по предложение на г-н Колев, 

председател на Върховния административен съд, да бъде 

поощрена г-жа Светла Димитрова Петкова – председател на 

отделение във ВАС с отличие “личен почетен знак втора степен 

“сребърен” и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение, във връзка с нейната 60-годишнина. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за включване на точка в 

дневния ред. Гласуваме вече самото предложение. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 “б”, ал. 3, т. 1 от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Светла Димитрова Петкова – председател на 

отделение във Върховния административен съд с отличие “личен 

почетен знак: втора степен – сребърен” и парична награда в 

размер на основното месечно възнаграждение. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това ли е от Вашата комисия? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. Комисията предлага да 

утвърдим промени по бюджетните сметки, съгласно приложението. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

45. ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2011 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ИВАН КОЛЕВ: По точка 6 комисията предлага да се 

възложи на Георги Ушев – председател на Специализирания 

наказателен съд да организира и проведе процедура по ЗОП за 

доставка на необходимо оборудване за функционирането на 

Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран 

наказателен съд, съгласно приложените разчети от ВСС. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

6. ОТНОСНО:  Предварителни разчети за необходимото 

оборудване на Апелативен специализиран наказателен съд и 

Специализиран наказателен съд. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ВЪЗЛАГА на г-н Георги Ушев – председател на 

Специализирания наказателен съд да организира и проведе 

процедура по ЗОП за доставка на необходимо оборудване за 

функционирането на Специализирания наказателен съд и 

Апелативния специализиран наказателен съд, съгласно 

приложените разчети от ВСС. 
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ИВАН КОЛЕВ: По следващата предлагаме да се вземе 

решение, с което излишните дълготрайни материални активи да се 

продадат при условията на Наредба № 7, във връзка с чл. 69 и да 

се упълномощи представляващия ВСС да организира провеждането 

на търг за продажбата им. Става дума за старата сграда, където 

бяха, тъй като останаха доста вещи, които не е ясно за какво могат 

да бъдат използвани. Явно е гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

7. ОТНОСНО:  Предложение от г-жа Славка Каменова – 

главен секретар на ВСС относно разпореждане с излишни движими 

вещи. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7.1. Излишните дълготрайни материални активи да се 

продадат при условията на Наредба № 7/14.11.1997 г., във връзка с 

чл. 69 ППЗДС. 

7.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да 

организира провеждането на търг за продажбата им.  

ВАН КОЛЕВ: И по последната точка комисията предлага 

да се вземе решение, с което да се упълномощи проф. д-р Анелия 

Мингова да организира и проведе процедура за избор на 

изпълнител на малка обществена поръчка с предмет “Доставка на 

един брой нов лек автомобил” за нуждите на ВСС. Явно е 

гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. Благодаря. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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9. ОТНОСНО:  Организиране и провеждане на процедура 

по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки (НВМОП) с предмет: „Доставка на 1 (един) 

брой нов лек автомобил за нуждите на Висш съдебен съвет”. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – 

Представляващ ВСС да организира и проведе процедура за избор 

на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Доставка 

на 1 (един) брой нов лек автомобил за нуждите на Висш съдебен 

съвет” по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП и да подпише договор 

с избрания изпълнител или да прекрати процедурата. 

 

ИВАН КОЛЕВ: Приключих! Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема проф. Мингова, уважаеми 

колеги, във връзка с постъпили искания от административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, комисия “Съдебна администрация” предлага ВСС да 

даде съгласие за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, както е посочено в точка от 1 до 6. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Запознати сме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

46. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, както следва: 
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1. Районен съд гр. Плевен –  1 щ.бр. за „съдебен 

секретар” 

          2. Окръжен съд гр. Добрич – 1 щ.бр. за „съдебен 

помощник” 

3. Администрация на Главния прокурор – 1 щ.бр. за 

„старши експерт” в отдел „Счетоводна дейност и методология”, 

дирекция „Финансово-стопански дейности” 

4. Апелативна прокуратура гр. Варна – 1 щ.бр. за 

„шофьор” 

5. Окръжна прокуратура гр. Шумен – 1 щ.бр. за 

„призовкар” 

6. Районна прокуратура гр. Пазарджик – 1 щ.бр. за 

„шофьор” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

46.1 ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

Районен съд гр. Плевен. 

46.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 щ.бр. 

„съдебен деловодител” в щ.бр. за „съдебен помощник” и обявяване 

на конкурс за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на 

длъжност „съдебен помощник” в Окръжен съд гр. Добрич, считано 

от 04.01.2012 г. 

46.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

„Счетоводна дейност и методология”, дирекция „Финансово-

стопански дейности” в Администрация на Главния прокурор. 
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46.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „шофьор” в Апелативна 

прокуратура гр. Варна. 

46.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

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

прокуратура гр. Шумен. 

46.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „шофьор” в Районна 

прокуратура гр. Пазарджик. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Докладвам точка 47. Във връзка с 

постъпило искане от административния ръководител на Военно-

окръжна прокуратура гр. София за назначаване на “главен 

специалист-счетоводител” на свободна щатна бройка, комисия 

“Съдебна администрация” след като внимателно прецени 

натовареността на тази прокуратура и обстоятелството, че 

съотношението между магистрати и съдебни служители в нея е 

1:1,9, при средно 1:1,2 за прокуратурата на страната, предлага ВСС 

да не дава съгласие за назначаване на тази искана щатна бройка, 

още повече, че Военно-окръжна прокуратура има главен 

счетоводител и втори главен счетоводител не е необходим. 

Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

47. 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: 
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1. Военно-окръжна прокуратура гр. София – 1 щ.бр. за 

главен специалист-счетоводител” 

 

 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 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 

Военно-окръжна прокуратура гр. София. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Докладвам допълнителната точка. Във 

връзка с постъпило искане – молба от председателя на Районен 

съд гр. Кюстендил за увеличаване щатната численост на съда с 5 

пет щатни бройки за съдебни служители, комисия “Съдебна 

администрация” след като внимателно прецени натовареността на 

този съд, която е средна за страната и като се има предвид, че 

съотношението на тези съдилища е 1:2,8, а в Районен съд 

Кюстендил е 1:3,4 преценява, че тези щатни бройки не следва да 

бъдат отпускани на този съд, още повече, че както знаете въпреки 

оскъдните средства в съдебната власт това не е възможно. 

Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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10. ОТНОСНО: Молба от председателя на Районен съд 

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

за съдебни служители /”съдебен деловодител”, „съдебен 

секретар”, „служител по сигурността на информацията”, 

„разносвач на книжа и призовки”, „шофьор” или „шофьор-

снабдител”/, считано от 01.01.2012 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост 

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

служители.  

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

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

съдебни служители/брой магистрати от средното съотношение 

за страната. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Приключих! Благодаря ви. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисия “Международно правно 

сътрудничество”. 

Г-н Гатев. 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Уважаеми колеги, комисия 

“Международно правно сътрудничество” предлага на ВСС да вземе 

решение, с което да приеме за сведение Доклада от участието на г-

жа Костадинка Наумова – член на ВСС и на съдия Вероника 

Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна 

мрежа по граждански и търговски дела, и на съдия Богдана Желявка 

– член на Националната съдебна мрежа, в 38-мата среща на 

националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела, проведена на 29 септември 2011 г. в 
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гр. Брюксел, Белгия. Докладът да се публикува на интернет-

страницата на ВСС в раздел “Европейско правно сътрудничество”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

11. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на 

Доклад от участието на г-жа Костадинка Наумова – член на Висшия 

съдебен съвет, съдия Вероника Николова – национално лице за 

контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела и съдия Богдана Желявска, член на Националната съдебна 

мрежа, в 38-мата среща на националните лица за контакт на 

Европейската съдебна мрежа  по граждански и търговски дела, 

проведена на 29 септември 2011 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

11.1. Приема за сведение Доклада от участието на г-жа 

Костадинка Наумова – член на Висшия съдебен съвет, съдия 

Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела и съдия Богдана 

Желявска, член на Националната съдебна мрежа, в 38-мата среща 

на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа  

по граждански и търговски дела, проведена на 29 септември 2011 г. 

в гр. Брюксел, Белгия. 

11.2. Докладът да се публикува на Интернет-

страницата на ВСС/Раздел Доклади от международни срещи, както 

и в Раздел Европейско правно сътрудничество/ Европейската 

съдебна мрежа  по граждански и търговски дела. 
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ГЕОРГИ ГАТЕВ: По следващата точка същата комисия 

предлагаме ВСС да вземе решение, с което да командирова г-н 

Светослав Сергеев Данчев – системен администратор в Апелативен 

съд гр. Велико Търново за участие във Втората среща на 

подгрупата от експерти за Европейския портал за правосъдие с цел 

обсъждане на Европейския идентификатор за съдебна практика, за 

периода 26-27 октомври 2011 г. в Брюксел, Белгия. Разходите за път 

ще се възстановят от Европейската комисия, като пътуването ще 

бъде със самолет. АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

12. ОТНОСНО: Командироване на г-н Светослав Сергеев 

Данчев - системен администратор в Апелативен съд - гр. Велико 

Търново, за участие във Втората среща на подгрупата от експерти 

за Европейския портал за правосъдие с цел обсъждане на 

Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case 

Law Identifier (ECLI)), която ще се проведе на 27 октомври 2011 г. в 

Брюксел, Белгия.   

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

12.1. КОМАНДИРОВА г-н Светослав Сергеев Данчев - 

системен администратор в Апелативен съд - гр. Велико Търново, за 

участие във Втората среща на подгрупата от експерти за 

Европейския портал за правосъдие с цел обсъждане на 

Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case 
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Law Identifier (ECLI), за периода 26 - 27 октомври 2011 г. в 

Брюксел, Белгия. 

12.2. Разходите за път ще бъдат възстановени от 

Европейската комисия, като пътуването ще се извърши със 

самолет. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. 

“Дисциплинарни производства”. Да изключим 

мониторите. 

/Изключват мониторите/ 

 

 

Включват мониторите/ 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По изложените съображения, на 

основание чл. 310 и чл. 319, ал. 1 от ЗСВ дисциплинарният състав 

по дисциплинарно дело № 6 от 2011 г. по описа на ВСС, предлага 

на ВСС да вземе следното решение: Отхвърля предложението на 

Диана Кузманова – административен ръководител-председател на 

Окръжен съд – гр. Монтана за налагане на дисциплинарно 

наказание по чл. 308 от ЗСВ за извършени нарушения по чл. 307, 

ал. 4, т. 3,4 и 5 от ЗСВ на Калин Трифонов Тодоров – 

административен ръководител-председател на Районен съд – гр. 

Берковица. С 24 гласа “за” и 1 “въздържал се” това решение беше 

прието от ВСС. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря. Поради изчерпване на 

дневния ред закривам заседанието на ВСС. 

 

 

 

/Закриване на заседанието – 10,20 часа/ 
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