
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 9 АВГУСТ 2012 г. 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мигова – 

Представляващ ВСС 

 

ОТСЪСТВАТ: проф. Лазар Груев, Георги Колев, доц. д-р Борис 

Велчев, Вельо Велев, Елена Митова, Пенка Маринова, Петър 

Стоянов, Стефан Петров. 

 

/Откриване на заседанието - 9, 35 ч./ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добро утро, колеги. Откривам 

заседанието на Висшия съдебен съвет. Имате ли бележки по 

дневния ред и по допълнителните точки, които са обявени? Ако 

няма, подлагам го на гласуване. Приема се. 

 

/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 за утвърждаване на промени по 

бюджетни сметки на органи на съдебната власт.  

Внася: Комисия “Бюджет и финанси” 

 

2. Проект на решение за отпускане на средства от 

централизирания фонд СБКО за 2012 г.  

Внася: Комисия “Бюджет и финанси” 

 

3. Проект на решение за упълномощаване на Главния 

секретар на ВСС да подпише договор с „Национален дворец на 

културата – Конгресен център София” ЕАД  за предоставяне 

ползването на зала 3 и прилежащите фоайета на  ет.6 и 7, 

нащодящи се в НДК, ведно с техническото оборудване за 

провеждане на Общите събрания за избор на членове на Висшия 

съдебен съвет. 

Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

 

 

4.Проект на решение по искания на административни 

ръководители за даване на съгласие за назначаване на съдебни 

служители на свободни щатни бройки.  

Внася: Комисия “Съдебна администрация” 

 

 

5.Проект на решение по искания на административни 

ръководители за извършване на трансформации на длъжности за 

съдебни служители.  

Внася: Комисия “Съдебна администрация” 
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6.Проект на решение по докладната  на главния секретар 

на ВСС за  даване на съгласие за назначаване на съдебен 

служител в АВСС, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.   

Внася: Комисия “Съдебна администрация” 

 
 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: По основния дневен ред. 

Заповядайте, г-н Цонев. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, комисия 

„Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС, след 

като проучи и се запозна със справките за кандидати за членове на 

ВСС от Инспектората към Върховната касационна прокуратура и 

съобрази изискванията на закона в тази връзка, предлага Висшият 

съдебен съвет да вземе следните решения. 

 

1. Проекти на решения относно справки за 

резултатите от извършени проверки от ИВСС и отдел 

„Инспекторат” към Върховна касационна прокуратура на 

кандидатите за членове на ВСС, както следва: 

 

Първо, на основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ справката от 

отдел „Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за 

Величка Асенова Цанова - Гечева - съдия в Софийски градски съд и 

кандидат за изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-

страницата на ВСС.  

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

1.1ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Величка Асенова Цанова - Гечева - съдия в 

Софийски градски съд и кандидат за изборен член на ВСС 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Величка 

Асенова Цанова - Гечева - съдия в Софийски градски съд и 

кандидат за изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-

страницата на ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Второ. На основание чл.22а,  ал.4 от 

ЗСВ справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Владимир 

Григоров Вълков, съдия в Софийски районен съд и кандидат за 

изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на 

ВСС. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.2.ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Владимир Григоров Вълков - съдия в Софийски 

районен съд и кандидат за изборен член на ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Владимир 

Григоров Вълков - съдия в Софийски районен съд и кандидат за 

изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на 

ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: На основание чл.22а,  ал.4 от ЗСВ 

справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Ерик Богомилов 

Василев, съдия в Софийски градски съд и кандидат за изборен член 

на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на ВСС. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.3. ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Ерик Богомилов Василев - съдия в Софийски 

градски съд и кандидат за изборен член на ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Ерик 

Богомилов Василев - съдия в Софийски градски съд и кандидат за 

изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на 

ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: На основание чл.22а,  ал.4 от ЗСВ 

справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Мариана Иванова 
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Георгиева, съдия в Окръжен съд-Шумен и кандидат за изборен член 

на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на ВСС. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.4. ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Мариана Иванова Георгиева - съдия в Окръжен 

съд - гр.Шумен и кандидат за изборен член на ВСС 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Мариана 

Иванова Георгиева - съдия в Окръжен съд - гр.Шумен и кандидат за 

изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на 

ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: На основание чл.22а,  ал.4 от ЗСВ 

справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Милка Здравкова 

Варнова-Итова, съдия в Софийски градски съд и кандидат за 

изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на 

ВСС. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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1.5. ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Милка Здравкова Варнова - Итова - съдия в 

Софийски градски съд и кандидат за изборен член на ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Милка 

Здравкова Варнова - Итова - съдия в Софийски градски съд и 

кандидат за изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-

страницата на ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: На основание чл.22а,  ал.4 от ЗСВ 

справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Даниела Благоева 

Ангелова, административен ръководител – окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура-Смолян и кандидат за изборен член на ВСС, 

да се публикува на Интернет-страницата на ВСС. 

Явно гласуване. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.6.ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Даниела Благоева Ангелова - административен 

ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - 

гр.Смолян и кандидат за изборен член на ВСС 

 



 8 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Даниела 

Благоева Ангелова - административен ръководител - окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура - гр.Смолян и кандидат за 

изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на 

ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: На основание чл.22а,  ал.4 от ЗСВ 

справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Елка Живкова 

Атанасова, административен ръководител - окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура-Благоевград и кандидат за изборен член на 

ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на ВСС. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.7.ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Елка Живкова Атанасова - административен 

ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - 

гр.Благоевград и кандидат за изборен член на ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Елка 

Живкова Атанасова - административен ръководител - окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура - гр.Благоевград и кандидат за 
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изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на 

ВСС. 

 
 

 
ЦОНИ ЦОНЕВ: На основание чл.22а,  ал.4 от ЗСВ 

справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Камен Петров Пешев, 

административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура-Кюстендил и кандидат за изборен член на ВСС, да се 

публикува на Интернет-страницата на ВСС. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.8.ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Камен Петров Пешев - административен 

ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - 

гр.Кюстендил и кандидат за изборен член на ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Камен 

Петров Пешев - административен ръководител - окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура - гр.Кюстендил и кандидат за изборен член 

на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: На основание чл.22а,  ал.4 от ЗСВ 

справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Милчо Иванов 

Генджов, административен ръководител – окръжен прокурор на 
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Окръжна прокуратура-Габрово и кандидат за изборен член на ВСС, 

да се публикува на Интернет-страницата на ВСС. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.9. ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Милчо Иванов Генджов - административен 

ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - 

гр.Габрово и кандидат за изборен член на ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Милчо 

Иванов Генджов - административен ръководител - окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура - гр.Габрово и кандидат за 

изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на 

ВСС.  

 
 

ЦОНИ ЦОНЕВ: На основание чл.22а,  ал.4 от ЗСВ 

справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Румен Вълков Боев, 

прокурор в Апелативна прокуратура-Пловдив и кандидат за изборен 

член на ВСС, да се публикува на Интернет-страницата на ВСС. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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1.10.ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна 

прокуратура за Румен Вълков Боев - прокурор в Апелативна 

прокуратура - гр.Пловдив и кандидат за изборен член на ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура за Румен 

Вълков Боев - прокурор в Апелативна прокуратура - гр.Пловдив и 

кандидат за изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-

страницата на ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ:  И последно, на основание чл.22а,ал.4 от 

ЗСВ справката на отдел „Инспекторат” при ВКП за Явор Петков 

Бояджиев, прокурор при Върховна касационна прокуратура и 

кандидат за изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-

страницата на ВСС. 

Явно гласуване. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.11. ОТНОСНО: Справка за резултатите от извършена 

проверка от отдел „Инспекторат” при Върховна касационна 

прокуратура за Явор Петков Бояджиев – прокурор при Върховна 

касационна прокуратура и кандидат за изборен член на ВСС 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл.22а, ал.4 от ЗСВ, справката от отдел 

„Инспекторат” при Върховна касационна прокуратура за Явор 

Петков Бояджиев – прокурор при Върховна касационна прокуратура 

и кандидат за изборен член на ВСС, да се публикува на Интернет-

страницата на ВСС.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Приключих. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. По допълнителните 

точки, г-н Колев, заповядайте. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. Комисия „Бюджет и финанси” 

предлага Висшият съдебен съвет да вземе решение, с което да 

утвърди промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт 

за 2012 г. съгласно приложението. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2012 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 
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ИВАН КОЛЕВ: Следващата точка. Предлагаме Висшият 

съдебен съвет да вземе решение, с което да даде съгласие да се 

отпусне еднократна парична помощ на посочените лица.  

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

 

ИВАН КОЛЕВ: Ако разрешите, г-жо Мингова, искам да 

включим една допълнителна точка, която е важна и да я гласуваме, 

пак на комисия „Бюджет и финанси”. Става дума за разходите, за 

които трябва да упълномощим за избора на нови членове. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добре. Подлагам на гласуване 

включването на тази допълнителна точка. Приема се. Заповядайте, 

г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Комисия „Бюджет и финанси” предлага 

Висшият съдебен съвет да приеме решение, с което да 

упълномощи главния секретар на ВСС да подпише договор с 

„Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД  

за предоставяне ползването на зала 3 и прилежащите фоайета на  

ет.6 и 7, нащодящи се в НДК, ведно с техническото оборудване за 

провеждане на Общите събрания за избор на членове на Висшия 

съдебен съвет. 

Явно е гласуването. С това приключих. Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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3. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на 

Главния секретар на ВСС да подпише договор с „Национален 

дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД  за 

предоставяне ползването на зала 3 и прилежащите фоайета на  

ет.6 и 7, нащодящи се в НДК, ведно с техническото оборудване за 

провеждане на Общите събрания за избор на членове на Висшия 

съдебен съвет 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УПЪЛНОМОЩАВА Главния секретар на Висшия 

съдебен съвет да подпише договор с „Национален дворец на 

културата – Конгресен център София” ЕАД  за предоставяне 

ползването на зала 3 и прилежащите фоайета на  ет.6 и 7, 

нащодящи се в НДК, ведно с техническото оборудване за 

провеждане на Общите събрания за избор на членове на Висшия 

съдебен съвет. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Кипринска, заповядайте. 

МАЯ КИПРИНСКА: Уважаеми колеги, комисия съдебна 

администрация разгледа осем искания на административни 

ръководители за нови щатни бройки и трансформация на такива, с 

които Ви занимавам. 

Първо – Висшият съдебен съвет дава съгласие за 

назначаване на съдебен служител 1 /една/ щ. бр. за длъжността 

„Главен специалист”, звено „Финансова дейност, снабдяване и 

стопанисване на съдебното имущество, възложено на съда”, при 

условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, считано от 04.09.2012 г. и 
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обявяване на конкурс и назначаване на 1 /една/ щ. бр. за 

длъжността „Главен специалист”. 

Дава съгласие за обявяване на конкурс и назначаване на 

съдебен служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Главен 

специалист” в Софийски окръжен съд. 

Точка втора. Дава съгласие за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител”, по 

чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, считано от 04.08.2012 г., в Районен съд гр. 

Пловдив. 

Дава съгласие за обявяване на конкурс и назначаване на 

1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител”, в Районен 

съд гр. Пловдив. 

Дава съгласие за назначаване на съдебен служител - 1 

/една/ щ. бр. за длъжността „Куриер-чистач”, при условията на чл. 

68, ал. 1, т. 3 от КТ, в Административен съд гр. Плевен. 

Дава съгласие за назначаване на съдебен служител - 1 

/една/ щ. бр. за длъжността „Статистик”, 1 /една/ щ. бр. за 

длъжността „Съдебен секретар” и 1 /една/ щ. бр. за длъжността 

„Съдебен секретар”, считано от 13.08.2012 г., в Софийски градски 

съд. 

Увеличава щатната численост на същия съд с 1 /една/ щ. 

бр. за „Старши специалист”, служба „Човешки ресурси”. 

Висшият съдебен съвет дава съгласие за назначаване на 

съдебен служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Старши експерт-

счетоводител”, считано от 20.09.2012 г., във Върховен 

административен съд. 

Дава съгласие за назначаване на съдебни служители - 1 

/една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен помощник” и 1 /една/ щ. бр. за 
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длъжността „Куриер”, считано от 06.08.2012 г., във Върховен 

административен съд. 

Дава съгласие за назначаване на съдебен служител - 1 

/една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител”, при условията 

на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, наказателно деловодство, Наказателно 

отделение, в Районен съд гр. Монтана. 

Дава съгласие за обявяване на конкурс и назначаване - 1 

/една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител” наказателно 

деловодство, Наказателно отделение, в Районен съд гр. Монтана. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

4. ОТНОСНО: Искания на административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация” 

предлага ВСС да даде съгласие: 

1. Софийски окръжен съд - 1 /една/ щ. бр. за 

длъжността „Главен специалист”, звено „Финансова дейност, 

снабдяване и стопанисване на съдебното имущество, възложено на 

съда”, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, считано от 

04.09.2012 г. и обявяване на конкурс и назначаване на 1 /една/ щ. 

бр. за длъжността „Главен специалист”. 

2. Районен съд гр. Пловдив - 1 /една/ щ. бр. за 

длъжността „Съдебен деловодител”, по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, 

считано от 04.08.2012 г. и обявяване на конкурс и назначаване на 1 

/една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител”. 
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3. Административен съд гр. Плевен - 1 /една/ щ. бр. за 

длъжността „Куриер-чистач”, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от 

КТ. 

4. Софийски градски съд: 

- 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Статистик”, 1 /една/ щ. 

бр. за длъжността „Съдебен секретар” и 1 /една/ щ. бр. за 

длъжността „Съдебен секретар”, считано от 13.08.2012 г. 

- увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. 

бр. за „Старши специалист”, служба „Човешки ресурси”. 

5. Върховен административен съд: 

- 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Старши експерт-

счетоводител”, считано от 20.09.2012 г. 

- 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен помощник” и 1 

/една/ щ. бр. за длъжността „Куриер”, считано от 06.08.2012 г. 

6. Районен съд гр. Монтана: 

- 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител”, 

при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, наказателно деловодство, 

Наказателно отделение. 

- даване на съгласие за обявяване на конкурс и 

назначаване - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител” 

наказателно деловодство, Наказателно отделение 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Главен специалист”, звено 

„Финансова дейност, снабдяване и стопанисване на съдебното 

имущество, възложено на съда”, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 

от КТ, считано от 04.09.2012 г., в Софийски окръжен съд. 
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4.1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и 

назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността 

„Главен специалист” в Софийски окръжен съд. 

4.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител”, по 

чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, считано от 04.08.2012 г., в Районен съд гр. 

Пловдив. 

4.2.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и 

назначаване на 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен 

деловодител”, в Районен съд гр. Пловдив. 

4.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Куриер-чистач”, при 

условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, в Административен съд гр. 

Плевен. 

4.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Статистик”, 1 /една/ щ. бр. 

за длъжността „Съдебен секретар” и 1 /една/ щ. бр. за длъжността 

„Съдебен секретар”, считано от 13.08.2012 г., в Софийски градски 

съд. 

4.4.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Софийски 

градски съд с 1 /една/ щ. бр. за „Старши специалист”, служба 

„Човешки ресурси”. 

4.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Старши експерт-

счетоводител”, считано от 20.09.2012 г., във Върховен 

административен съд. 

4.5.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни 

служители - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен помощник” и 1 



 19 

/една/ щ. бр. за длъжността „Куриер”, считано от 06.08.2012 г., във 

Върховен административен съд. 

4.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител”, 

при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, наказателно деловодство, 

Наказателно отделение, в Районен съд гр. Монтана. 

4.6.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и 

назначаване - 1 /една/ щ. бр. за длъжността „Съдебен деловодител” 

наказателно деловодство, Наказателно отделение, в Районен съд 

гр. Монтана. 

 

МАЯ КИПРИНСКА: Дава съгласие за трансформиране на 

длъжност трансформиране на длъжност „Служител по сигурността 

на информацията” в длъжност началник отдел „Защита на 

класифицираната информация” и длъжност „Системен 

администратор I-степен” в длъжност началник отдел 

„Информационни технологии”, в Софийски градски съд. 

Не дава съгласие за трансформиране на длъжност 

„Съдебен деловодител” в длъжност „Ръководител сектор 

Деловодство” в Окръжен съд гр. Благоевград. 

Последната точка, обсъдихме я подробно, но се оказа, че 

не е обосновано извършването на тази трансформация, много е 

висока разликата във възнаграждението между досегашната 

длъжност и следващата, и поради тази причина, финансовата 

обосновка не е достатъчна и отказва да даде. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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5. ОТНОСНО: Искания на административни 

ръководители за извършване на трансформации на длъжности за 

съдебни служители, както следва: 

1. Софийски градски съд - длъжност „Служител по 

сигурността на информацията” в длъжност началник отдел „Защита 

на класифицираната информация” и длъжност „Системен 

администратор I-степен” в длъжност началник отдел 

„Информационни технологии”. 

2. Окръжен съд гр. Благоевград – длъжност „Съдебен 

деловодител” в длъжност „Ръководител сектор Деловодство” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност 

„Служител по сигурността на информацията” в длъжност началник 

отдел „Защита на класифицираната информация” и длъжност 

„Системен администратор I-степен” в длъжност началник отдел 

„Информационни технологии”, в Софийски градски съд. 

5.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 

длъжност „Съдебен деловодител” в длъжност „Ръководител сектор 

Деловодство” в Окръжен съд гр. Благоевград. 

 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за  2012 г. и необоснована необходимост от 

извършване на исканата трансформация. 

 

МАЯ КИПРИНСКА: Предлагам Ви, колеги, и последната 

точка. Дава съгласие за назначаване на съдебен служител– 1 /една/ 

щ. бр. на длъжност „Младши специалист – компютърен оператор”, в 

Администрация на ВСС, дирекция „Организационно 
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административна дейност”, отдел „Подготовка, изпълнение 

решенията на ВСС и човешки ресурси”, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Подробна е докладната записка на главния секретар на 

ВСС за исканото назначение. Това е. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Подлагам на гласуване направените 

предложения. Гласуваме. Приема се. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изчерпахме дневния ред. 

Приключихме. Насрочено е следващото заседание от министъра на 

правосъдието за 30 август, в 9.30 ч. Закривам заседанието на 

Висшия съдебен съвет.  

 

 

 

/Закриване на заседанието – 9.50 ч./ 

 

 

Стенограф: 

Зоя Костова 

Изготвен на 09.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛСВАЩ:  

           проф. д-р Анелия Мингова 


