
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 20 СЕПТЕМВРИ 2012 г. 

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова - 

Представляващ ВСС 

 

ОТСЪСТВАТ: Божидар Сукнаров, Георги Гатев, Мая Кипринска 

/Не присъства Ана Караиванова - главен инспектор на ИВСС/ 

 

/Откриване на заседанието - 9, 40 ч./ 

 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми колеги, откривам 

заседанието на ВСС. Искам преди да пристъпим към дневния ред 

да поздравя г-н главния прокурор Велчев с новото звание -

професорско, което е получил и да му пожелаем нови творчески 

успехи. 

/ръкопляскания/ 

И сега по дневния ред. Вие го знаете. Има ли 

предложения допълнителни? 

Заповядайте! 

ГЕОРГИ КОЛЕВ: Колеги, бяха проведени Делегатските 

събрания. Спокойно мога да заявя, а мисля, че ще бъда подкрепен 

и от колегата Груев в тази връзка, организацията беше повече от 

отлична, цялото необходимо техническо осигуряване беше точно 
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навреме, затова моето предложение, надявам се то да бъде 

подкрепено от колегите, е да гласуваме една награда за г-жа 

Каменова, тъй като върху нея беше цялата организация. Мога само 

да добавя, че г-жа Каменова беше през цялото време, през всичките 

тези часове заедно с нас. Затова моето предложение е, предлагам 

една брутна заплата да гласуваме за г-жа Каменова, за работата, 

която свърши. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, проф. Груев. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Това предложение ние с г-н Колев 

съгласувахме предварително, но за да бъдем докрай коректни аз 

предлагам, и тук малко и на шега, да вземем решение на 27-ми, 

когато мине и събранието на прокурорите, защото тогава ще имаме 

пълното основание, пък и все пак тя да има стимул да не се 

"издъни" /смях/. Така че, присъединявам се към предложението на  

г-н Колев с добавката да го сторим на 27-ми. И освен това да 

помоля г-жа Каменова от своя страна да направи предложение за 

Администрацията на ВСС защото наистина тези 30 часа, които без 

прекъсване хората прекараха в сградата на НДК, при тази отлична 

организация, не бива да остане незабелязано, тогава когато се 

правят хубави неща. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Уважаеми колеги, на 18 септември 

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието е 

взел решение, с което предлагат ВСС да вземе решение, с което да 

командироват колежката Татяна Костадинова - съдия в Софийски 

районен съд, като постоянен преподавател на кандидатите за 

младши съдии, випуск 2012-2013 г., за срок от една година, считано 

от 24 септември. Знаете, че от 24 септември започва учебната 

година в НИП. Ние вече имахме една предлагана кандидатура, 
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която не одобрихме, тъй като имаше много нерешени дела 

колежката, впоследствие тя сама се оттегли. Сега за колежката 

Костадинова имаме справка, че няма нерешени дела. Комисията, 

която е одобрила конкурсно начало за преподавател е от съдии във 

Върховния касационен съд и мисля, че Управителния съвет е 

обсъдил кандидатурата и я е предложил.  

АНЕЛИЯ  МИНГОВА: То е включено в допълнителните 

точки в списъка, който е пред мен. 

Добре, подлагам на гласуване дневния ред с 

предложенията, които чухме и допълнителните точки.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І.  ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

1. Мотивирано предложение за повишаване в 

длъжност на кандидатите, класирани в конкурса за „съдия" в 

Административен съд  София-град.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

2. Мотивирано предложение за повишаване в 

длъжност на кандидатите, класирани в конкурса за „прокурор" 

в Апелативна прокуратура гр. Варна.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
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3. Произнасяне по решение № 8873/19.06.2012 г. на 

ВАС, по адм. дело № 3456/2012 г., образувано по жалба на Свилен 

Георгиев Цветков срещу решение по протокол № 9/01.03.2012 г., т. 

4.1.   

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

4. Мотивирано предложение за повишаване в 

длъжност на кандидатите, класирани в конкурса за „съдия" в 

Софийски градски съд.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

5. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново 

за определяне на Павлина Тонева Борисова - административен 

ръководител-председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за 

и.ф. административен ръководител - председател на Районен 

съд гр. Горна Оряховица, считано от 24.09.2012 г.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

6. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за 

повишаване на Даниела Светозарова Христова - съдия в 

Окръжен съд гр. Варна, на място в ранг „съдия в АС", считано от 

датата на вземане на решението.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

 

7. Проект на решение по предложението на и.д. 

административния ръководител на Софийска районна прокуратура 
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за повишаване на Златко Христов Стоянов - прокурор в 

Софийска районна прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП" 

и по становището на административния ръководител на 

Софийска районна прокуратура /§129, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ/. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

8. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Софийска районна прокуратура 

за повишаване Евгени Борисов Стоянов - прокурор в Софийска 

районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг 

„прокурор в АП" /§129, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ/. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

9. Проект на решение по предложението на членове 

на Висшия съдебен съвет за поощряване на Светла Славева 

Данова - член на Висшия съдебен съвет с отличие „личен почетен 

знак: първа степен - златен". 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

10. Проект на решение по предложението на членове 

на Висшия съдебен съвет за поощряване на Божидар Веселинов 

Сукнаров - член на Висшия съдебен съвет с отличие „личен 

почетен знак: първа степен - златен". 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

11. Проект на решение по предложението на членове 

на Висшия съдебен съвет за поощряване на Иван Вълков Колев - 

член на Висшия съдебен съвет с отличие „личен почетен знак: 

първа степен - златен". 
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Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

12. Проект на решение по предложението на членове 

на Висшия съдебен съвет за поощряване на Петър Илиев 

Раймундов - инспектор в Инспектората към ВСС с отличие „личен 

почетен знак: първа степен - златен" и парична награда. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

13. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за 

поощряване на Стефан Дечков Саранеделчев - съдия в Окръжен 

съд гр. Стара Загора с отличие „личен почетен знак: първа степен - 

златен" и парична награда. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

14. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. 

Велико Търново за поощряване на Стоян Илиев Вараджаков  -  

заместник на административния ръководител - заместник-

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Велико 

Търново с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен" и 

парична награда.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

15. Проект на решение по предложението на 

заместника на главния прокурор при ВКП /заместващ Главния 

прокурор съгл. заповед № ЛС-2870/23.07.2012 г./ за поощряване 

на: 
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- Бисер Стефанов Кирилов  -  заместник-градски 

прокурор на Софийска градска прокуратура с отличие „служебна 

благодарност и грамота"; 

- Антоанета Николова Близнакова - прокурор в 

Софийска градска прокуратура с отличие „служебна благодарност и 

грамота". 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

16. Проект на решение за определяне на 

възнаграждения по чл. 345, ал. 4 от ЗСВ на съдебни служители от 

АВСС изпълнявали служебните си задължения в почивните дни на 

м. юли, август и септември 2012 г., във връзка с организационно-

техническото осигуряване на общите делегатски събрания за избор 

на членове на ВСС от квотата на съдебната власт и в провеждането 

на събранието за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите.   

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

17. Проект на решение по искането на председателя на 

Окръжен  съд гр. Стара Загора за увеличаване щатната численост 

на съда с 1 /една/ щ. бр. за „домакин".  

Внася: Комисия "Съдебна администрация" 

 

18. Проект на решение по искания на административни 

ръководители за извършване на трансформации на длъжности за 

съдебни служители.  

Внася: Комисия "Съдебна администрация" 

 

19. Проект на решение за преназначаване на служител 

в дирекция „Вътрешен одит" 
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Внася: Комисия "Съдебна администрация" 

20. Проект на решение за командироване на Петя 

Петрова Шишкова - заместник-председател на Апелативен съд гр. 

София, за участие в семинар на TRAFUT, който ще се проведе в 

периода 18-20 октомври 2012 г. в гр. Антверпен, Белгия. 

 Внася: Комисия "Международно правно 

сътрудничество" 

 

21. Проект на решение за командироване на Светослав 

Сергеев Данчев - системен администратор в Апелативен съд гр. 

Велико Търново, за участие в Четвъртата среща на експертната 

подгрупа за европейско електронно правосъдие на ЕК относно 

Европейския идентификатор за съдебна практика, която ще се 

проведе на 2 октомври 2012 г. в  

гр. Брюксел, Белгия. 

 Внася: Комисия "Международно правно 

сътрудничество" 

 

22. Доклад от Калин Баталски - председател на Районен 

съд гр. Радомир и Михаил Алексов - председател на Районен съд 

гр. Трън , относно участието им в среща на Регионалните екипи от 

Югоизточна Европа за сътрудничество в областта на 

наказателноправните, гражданскоправните и търговскоправните 

въпроси, проведена на 29 и 30 май 2012 г. в гр. Букурещ, Румъния.  

Внася: Комисия "Международно правно 

сътрудничество" 

 

23. Проект на решение за командироване на постоянен 

преподавател в Националния институт на правосъдието.  
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Внася: Комисия "Професионална квалификация, ИТ и 

статистика" 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: По основния дневен ред - точка 1. 

Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Първа точка е изслушване на Стефка 

Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура - гр. Варна, във 

връзка с постъпило възражение, на основание чл. 205. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да поканим колегата Якимова. 

/В залата влиза Стефка Якимова/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! Колега Якимова, 

Съветът е запознат с писменото изложение, така че ще Ви моля в 

рамките на 2-3 минути основно да го представите. 

СТЕФКА ЯКИМОВА: Добър ден на всички. Поддържам 

моето възражение, което съм изготвила. Принципно е, тъй не се 

отнася до оценката. Възражението ми се отнася до първите два 

показателя, които определят Помощната атестационна комисия, 

давайки коментар за изцяло положителна работа и все пак на мен 

не ми е ясно защо се отнемат тези точки по тези два критерия, а по 

третия критерии: "умения за оптимална организация на работата" 

изразявам несъгласието си, тъй като комисията към ВСС счита, че 

данните за натовареността ми са по-ниски от тези на останалите ми 

колеги. Това не е така, както от формуляра на страница 10, ако 

забележите, така и от посочването текстовото в самия формуляр, 

където е отразено, че участвам в дела, първоинстанционни, знаете 

това са най-тежките дела, проявявам отговорност довършвайки две 

от тежките си дела в Окръжен съд - Варна и … там участвам. 

Затова не смятам, че съм по-малко натоварена, за да ми бъдат 
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отнети точките. Моля ви да приемете тези ми аргументи за 

основателни. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Има ли въпроси към 

колегата? Няма. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Само извинявайте, за секунда, имате 

предвид критерии І, където сте оценена от Помощната 

атестационна комисия? 

СТЕФКА ЯКИМОВА: Да, първите два са от Помощната, а 

третият - за натовареността, от комисията към ВСС. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. 

Почивката, която г-н Шопов поиска. 

 

/След почивката/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Продължаваме. Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, съгласно изискванията на ЗСВ 

Комисията по предложенията и атестирането разгледа 

възражението на г-жа Якимова и ги намери за основателни по Част 

8, т. 2. Тя действително е показала добра работа, поради което 

комисията предлага в тази част, която ви казах, да се увеличи с 2 

точки, в останалата част възраженията комисията приема за 

неоснователни, т.е. от 95 става 97 точки. Сега предлагам да 

приемем решение, с което да проведем периодично атестиране на 

Стефка Якимова и да й определим комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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1. Изслушване на Стефка Георгиева Якимова - 

прокурор в Апелативна прокуратура гр. Варна, във връзка с 

постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на 

основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ/отложено от 13.09.2012 г./ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.1. На основание чл.205, ал.2 от ЗСВ ИЗСЛУШВА 

Стефка Георгиева Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура - 

гр. Варна, поради постъпило възражение срещу изготвената й 

комплексна оценка. 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Стефка Георгиева Якимова - 

прокурор в Апелативна прокуратура - гр. Варна. 

2.3. На основание чл.206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Стефка 

Георгиева Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура - гр. 

Варна, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да поканим колегата. 

/В залата влиза Стефка Якимова/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега, да обявим 

решението. Имате думата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Разгледахме Вашето възражение, 

приехме го за основателно в Част VІІІ - т.2, с което Помощната 

атестационна комисия не е оценила в достатъчна степен Вашите 

усилия, там увеличихме, така че Вашата оценка става пак 97 точки, 

в останалата част приехме за неоснователни Вашите възражения. 

Съветът преди малко взе решение, с което Вашата оценка е "много 

добра". 

СТЕФКА ЯКИМОВА: Благодаря. 
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/От залата излиза Стефка Якимова/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Продължаваме. Точка 2.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Трайчо Атанасов - съдия в Окръжен 

съд - Варна, на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Трайчо 

Георгиев Атанасов - 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 ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Милен Славов - заместник-

председател на Окръжен съд - Варна, на място в ранг "съдия във 

ВКС и ВАС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Милен 

Петров Славов - заместник на административния ръководител 



 13 

„заместник-председател на Гражданско отделение" 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 ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Галя Велчева - съдия в Окръжен съд - 

Пловдив, на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Галя 

Георгиева Велчева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, 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 ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Андрей Андреев - съдия в Районен съд 

- Димитровград, на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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5. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Андрей 

Георгиев Андреев - съдия в Районен съд гр. Димитровград 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 ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Палмира Атанасова - председател на 

Районен съд - Левски, на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Палмира 

Димитрова Атанасова административен ръководител - 

председател на Районен съд гр. Левски, 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 ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Елена Тодорова - съдия в Районен съд 

- Елхово, на място в ранг "съдия в ОС". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Елена 

Златанова Тодорова - съдия в Районен съд гр. Елхово, 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 ВСС да 

приеме решение за провеждане на периодично атестиране на 

Дарина Маркова Василева - съдия в Окръжен съд - Варна, и да й 

определи комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Дарина Стоянова Маркова - 

Василева - съдия в Окръжен съд гр. Варна. 

8.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Дарина Стоянова Маркова - Василева - съдия в Окръжен съд гр. 

Варна комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Юлия 

Бажлекова - съдия в Окръжен съд - Варна и да й определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Юлия Русева Бажлекова - съдия 

в Окръжен съд гр. Варна. 

9.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Юлия 

Русева Бажлекова - съдия в Окръжен съд гр. Варна комплексна 

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Мирослав 

Начев - председател на Окръжен съд - Кюстендил и да му определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Мирослав Милчев Начев - 
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административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. 

Кюстендил. 

10.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Мирослав Милчев Начев - административен ръководител - 

председател на Окръжен съд гр. Кюстендил комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Ваня 

Горанова - съдия в Софийски районен съд и да й определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Ваня Ангелова Горанова - 

съдия в Софийски районен съд. 

11.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Ваня 

Ангелова Горанова - съдия в Софийски районен съд комплексна 

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Илонка Рашкова - съдия в 

Административен съд - Благоевград, комплексна оценка от 

атестацията "много добра". Моля, да гласувате оценката. 

 



 18 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Илонка Стоева Рашкова - съдия в Административен съд гр. 

Благоевград комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Илонка Стоева 

Рашкова - съдия в Административен съд гр. Благоевград 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Даниела Драгнева - съдия в 

Административен съд - Бургас, комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Даниела Динева Драгнева - съдия в Административен съд гр. 

Бургас комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Даниела 

Динева Драгнева - съдия в Административен съд гр. Бургас 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Теодора Милева - съдия в 

Административен съд - Добрич, комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

Теодора Андонова Милева - съдия в Административен съд гр. 

Добрич комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Теодора 

Андонова Милева - съдия в Административен съд гр. Добрич 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Красимира Селенова - съдия в 

Административен съд - Смолян, комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Красимира Вергилова Селенова - съдия в Административен съд 

гр. Смолян комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Красимира 

Вергилова Селенова - съдия в Административен съд гр. Смолян 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Боряна Борисова Петкова - съдия 

в Административен съд - София-град, комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Боряна Борисова Петкова - съдия в Административен съд София-

град комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Боряна 

Борисова Петкова - съдия в Административен съд София-град 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Владимир Николов - съдия в 

Административен съд - София-град, комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Владимир Иванов Николов - съдия в Административен съд 

София-град комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

17.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Владимир 

Иванов Николов - съдия в Административен съд София-град 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Камелия Стоянова - съдия в 

Административен съд - София-град, комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Камелия Йорданова Стоянова - съдия в Административен съд 

София-град комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Камелия 

Йорданова Стоянова - съдия в Административен съд София-град 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Албена Ботева - съдия в 

Софийски районен съд, комплексна оценка от атестацията "много 

добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

Албена Марчева Ботева - съдия в Софийски районен съд 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Албена 

Марчева Ботева - съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА 

СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Силвия Цепова - съдия в 

Софийски районен съд, комплексна оценка от атестацията "много 

добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

Силвия Георгиева Цепова - съдия в Софийски районен съд с ранг 

„съдия в ОС"комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

20.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Силвия 

Георгиева Цепова - съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в 

ОС" ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Ангел Петров - прокурор в Районна 

прокуратура - Димитровград, на място в ранг "прокурор в АП". 



 27 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

21. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Ангел 

Иванов Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград 

на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово 

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

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Татяна Щерева - прокурор в Районна 

прокуратура - Пещера, на място в ранг "прокурор в АП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

22. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна 

Костадинова Щерева - прокурор в Районна прокуратура - гр. 

Пещера, 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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/От залата излиза Борис Велчев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Владислав Петков - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Плевен, на 

място в ранг "следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

23. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Владислав Павлинов Петков - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, 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 ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Нина Илиева Генова - Петкова - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Плевен, на място в ранг "следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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24. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Нина 

Илиева Генова - Петкова - следовател в Окръжен следствен отдел 

в Окръжна прокуратура гр. Плевен, 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 ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Борислав Недев - следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на място в ранг 

"следовател в НСлС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25. На основание  чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Борислав Иванов Недев - следовател в Следствен отдел в 

Софийска градска прокуратура (командирован в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград) 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 ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Борис Тошев 

- прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив и да му определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Борис Димитров Тошев - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив. 

26.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Борис Димитров Тошев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. 

Пловдив комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Виктор Янков 

- прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив и да му определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Виктор Асенов Янков - прокурор 

в Окръжна прокуратура гр. Пловдив. 
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27.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Виктор Асенов Янков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. 

Пловдив комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Даниела 

Гунева - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив и да й определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Даниела Данчева Гунева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в АП". 

28.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Даниела Данчева Гунева - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Пловдив с ранг „прокурор в АП" комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Марин 

Дишлянов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив и да му 

определи комплексна оценка от атестацията "много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Марин Стоянов Дишлянов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в АП". 

29.1На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Марин 

Стоянов Дишлянов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив 

с ранг „прокурор в АП" комплексна оценка от атестирането 

„МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Евгений 

Гюров - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - София и да му определи комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Евгений Мирчев Гюров - 

завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

София, с ранг „следовател в НСлС". 
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30.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Евгений Мирчев Гюров - завеждащ Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС" 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Ангел 

Карамишев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - София и да му определи комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Ангел Стефанов Карамишев - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

София, с ранг „следовател в НСлС". 

31.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Ангел 

Стефанов Карамишев - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС" 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Димитър 

Аврамов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 
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прокуратура - София и да му определи комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Димитър Георгиев Аврамов - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

София. 

32.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Димитър Георгиев Аврамов - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. София комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Иван 

Георгиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - София и да му определи комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Иван Николов Георгиев - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

София. 

33.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Иван 

Николов Георгиев - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. София комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Иван Кирчев - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

София и да му определи комплексна оценка от атестацията "много 

добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Иван Трифонов Кирчев - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

София. 

34.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Иван 

Трифонов Кирчев - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. София комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Цветелина 

Димитрова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - София и да й определи комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Цветелина Миткова Димитрова 

- следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

София, с ранг „следовател в НСлС". 

35.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Цветелина Миткова Димитрова - следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг 

„следовател в НСлС" комплексна оценка от атестирането 

„МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мога ли да докладвам допълнителните 

точки? 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Първата точка. Уважаеми колеги, 

Комисията по предложенията и атестирането на основание на 

задълженията си по 193, ал. 1, съобразявайки се със становището 

на комисията по "Професионална етика и превенция на корупцията", 
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предлага на ВСС да проведе гласуване по реда на класирането на 

свободните четири длъжности в Административен съд - София-

град, както следва: 

Юлия Георгиева Тодорова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

1. Мотивирано предложение за повишаване в 

длъжност на кандидатите, класирани в конкурса за „съдия" в 

Административен съд  София-град 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.1. На основание чл.160 от Закона за съдебната 

власт ПОВИШАВА Юлия Георгиева Тодорова - съдия в 

Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС", в длъжност „съдия" 

в Административен съд - София-град,  с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Весела Начова Цанкова - Гроздинска. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 



 38 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.2. На основание чл.160 от Закона за съдебната 

власт ПРЕМЕСТВА Весела Начова Цанкова - Гроздинска - съдия 

в Административен съд - гр. Перник, в длъжност „съдия" в 

Административен съд - София-град, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Юлия Симеонова Раева. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.3. На основание чл.160 от Закона за съдебната 

власт ПРЕМЕСТВА  Юлия Симеонова Раева - съдия в 

Административен съд - гр. Бургас в длъжност „съдия" в 

Административен съд - София-град, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Вяра Дочева Русева - Иванова. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.4. На основание чл.160 от Закона за съдебната 

власт ПОВИШАВА Вяра Дочева Русева  Иванова - съдия в 

Софийски районен съд, в длъжност „съдия" в 

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

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

1.5. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА 

гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за 

повишаване в длъжност „съдия" във Административен съд - 

София-град. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията също съобразявайки се с 

задълженията си по 193, съобразявайки се със становището на 

комисията по "Професионална етика и превенция на корупцията" 

предлага да се проведе гласуване по реда на класирането за една 

свободна щатна бройка "прокурор" в Апелативна прокуратура - 

Варна за колегата Станислав Дончев Андонов. 

 

2. Мотивирано предложение за повишаване в 

длъжност на кандидатите, класирани в конкурса за „прокурор" 

в Апелативна прокуратура гр. Варна 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.1. На основание чл. 160 от Закона за съдебната 

власт ПОВИШАВА Станислав Дончев Андонов - прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Варна в длъжност „прокурор" в 

Апелативна прокуратура - гр. Варна, с ранг „прокурор в АП",  с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

 2.2.  Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА 

гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за 

повишаване в длъжност „прокурор" в Апелативна прокуратура 

гр. Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 4 от допълнителните. В 

изпълнение на нашите правомощия по 193, по реда на класирането 

за две щатни бройки за СГС. По реда на гласуването - Десислава 

Пенчева Добрева. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.  

 

4.Мотивирано предложение за повишаване в 

длъжност на кандидатите, класирани в конкурса за „съдия" в 

Софийски градски съд 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4.1. На основание чл. 160 от Закона за съдебната 

власт ПОВИШАВА Десислава Пенчева Добрева - съдия в 

Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", 

/командирована в СГС/ в длъжност „съдия" в Софийски градски 

съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И Емил Иванов Дечев. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4.2. На основание чл. 160 от Закона за съдебната 

власт ПОВИШАВА Емил Иванов Дечев - съдия в Софийски 

районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", в длъжност „съдия" в 

Софийски градски съд, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните 
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основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по 

длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 

4.3.  Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА 

гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за 

повишаване в длъжност „съдия" в Софийски градски съд. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Сега се връщаме на точка 3. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, става дума, вие много добре 

знаете, че с конкурс чрез събеседване за позиция в Апелативна 

прокуратура - Велико Търново, по реда на класирането беше 

Свилен Цветков. Ние отказахме назначаването, спомняте, че имаше 

становище от апелативния прокурор. Върховният административен 

съд, убеден съм, че сте се запознали с решението, намира, че 

нашето решение трябва да се прегласува отново.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не ни е законосъобразно това 

решение. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Така че аз предлагам за тази позиция 

Свилен Цветков. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 14 гласа "за", 3 "против", 4 

"въздържали се"/ 

 

3. Произнасяне по решение № 8873/19.06.2012 г. на ВАС, 

по адм. дело № 3456/2012 г., образувано по жалба на Свилен 

Георгиев Цветков срещу решение по протокол № 9/01.03.2012 г., т. 

4.1.   

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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                                                      Р Е Ш И: 

ПОВИШАВА Свилен Георгиев Цветков - прокурор в РП 

- гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП", в длъжност 

„прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Велико Търново, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

 

/От залата излиза Цони Цонев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Павлина Тонева - административен 

ръководител - председател на Районен съд - Горна Оряховица, за 

изпълняващ функциите. Тайно гласуване. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

ОПРЕДЕЛЯ Павлина Тонева Борисова - административен 

ръководител - председател на Районен съд гр. Горна Оряховица, с 

ранг „съдия в АС" за изпълняващ функциите административен 

ръководител - председател на Районен съд гр. Горна 

Оряховица с ранг „съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 
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24.09.2012 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

/От залата излиза Георги Колев/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Даниела Христова - съдия в Окръжен 

съд - Варна на място в ранг "съдия в АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Вече е 19 кворумът.  

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

6. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела 

Светозарова Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, 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: Има предложение за повишаване в 

ранг на Златко Христов Каракачанов. Съгласно практиката на 

нашата комисия и на Съвета съответно, ние изискваме становище 

от административните ръководители. Идеята е да носят и те 

някаква отговорност. Колегата има оценка "много добра" от 

предишното атестиране. През 2009 г. обаче явно е имал някаква 

криза в неговата работа и два пъти му е "обърнато внимание" по 
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327, то не е наказание, но все пак не може да не се вземе 

предвид…му е наложено наказание "забележка". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: За какво? За неизпълнение на 

служебните задължения. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да. Комисията много задълбочено 

обсъди тези неща, естествено Съвета ще вземе решение, но 

Комисията е внесла предложение, с което да го повишим в ранг. 

Това е нашето предложение, като идеите ни са следните: безспорно 

той е допуснал някакви нарушения, щом като има тези наказания. 

По силата на закона обаче те са заличени, има становище на 

изпълняващия функциите, докато г-н Налбантов е бил в отпуск, на     

г-н  Чаушев, който застъпва това становище, че той би трябвало да 

бъде повишен в ранг. Така че Комисията предлага. Ако имате 

някакви изказвания. Аз казах, че това е становище по 

съображенията, които приехме, че независимо, че е бил наказан, 

човек се променя в работата си. Тогава е имал може би някакви 

пропуски, но сега са минали три години, това не може да му тежи … 

Затова комисията предлага. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.  

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, 3 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е  Ш И : 

7. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Златко 

Христов Стоянов /Каракачанов/ - прокурор в Софийска районна 

прокуратура, на място в ранг „прокурор в Апелативна 
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прокуратура" с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

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

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Евгении Стоянов - прокурор в 

Софийска районна прокуратура на място в ранг «прокурор в АП». 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа, «против» 

няма, 2 «въздържали се»/ 

 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Евгени 

Борисов Стоянов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сега ако обичат г-н Колев и г-жа 

Данова да излязат от залата. 

/От залата излизат Иван Колев и Светла Данова/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, уточнявам, че това не е лично 

отношение, а спазване на разпоредбите на чл. 35 от ЗСВ. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да поощри Светла Данова - член на ВСС, за цялостна дейност като 
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магистрат, с отличие "личен почетен знак първа степен - златен". 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

9. На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а" от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Светла Славева Данова - член на Висшия съдебен 

съвет, за цялостна дейност като магистрат, с отличие  „личен 

почетен знак: първа степен - златен". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Иван Колев - член на ВСС с отличие 

"личен почетен знак първа степен - златен", по случай навършване 

на 60 години. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11. На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а" от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Иван Вълков Колев - член на Висшия съдебен съвет, 

с отличие  „личен почетен знак: първа степен - златен", по 

случай навършване на 60 години. 

 

/В залата влизат Светла Данова и Иван Колев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, честито! /ръкопляскания/ 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да поощри Божидар Сукнаров - член на ВСС, за цялостната му 
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дейност като магистрат, с отличие "личен почетен знак първа степен 

- златен". Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

10.  На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а" от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Божидар Веселинов Сукнаров - член на Висшия 

съдебен съвет, за цялостна дейност като магистрат, с отличие  

„личен почетен знак: първа степен - златен". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Петър Илиев Раймундов с "личен 

почетен знак първа степен "златен" и парична награда в размер на 

основното му месечно възнаграждение. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12. На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а" и ал.3 т.1 от 

ЗСВ ПООЩРЯВА Петър Илиев Раймундов - инспектор в 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, с отличие  „личен 

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

размер на основното му месечно възнаграждение, поради 

навършване на 65-годишна възраст. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Стефан Дечков Саранеделчев - съдия 

в Окръжен съд - Стара Загора, с отличие "личен почетен знак първа 
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степен "златен" и парична награда в размер на основното му 

месечно възнаграждение. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13. На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а" и ал.3 т.1 от 

ЗСВ ПООЩРЯВА Стефан Дечков Саранеделчев - съдия в 

Окръжен гр. Стара Загора, с отличие  „личен почетен знак: първа 

степен - златен" и парична награда в размер на основното му 

месечно възнаграждение, поради навършване на 65-годишна 

възраст. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има още две точки. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Стоян Илиев Вараджаков - заместник 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново, 

с отличие "личен почетен знак първа степен "златен". Явно 

гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14. На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а" от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Стоян Илиев Вараджаков - заместник апелативен 

прокурор на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, с отличие  

„личен почетен знак: първа степен - златен". 

 



 50 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Бисер Кирилов - заместник-градски 

прокурор на София, с отличие "служебна благодарност и грамота". 

Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПООЩРЯВА Бисер Стефанов Кирилов - заместник-градски 

прокурор на Софийска градска прокуратура с отличие „служебна 

благодарност и грамота". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Антоанета Близнакова - прокурор в 

Софийска градска прокуратура с отличие "служебна благодарност и 

грамота".  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПООЩРЯВА Антоанета Николова Близнакова - прокурор в 

Софийска градска прокуратура с отличие „служебна 

благодарност и грамота". 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря, г-н Шопов. Г-н Колев. 
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ИВАН КОЛЕВ: По т. 36 комисията предлага ВСС да вземе 

решение, с което да утвърди промени по бюджетната сметка на 

органите на съдебната власт, съгласно приложението. 

/След проведеното явно гласуване/ 

36. ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2012 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

 ИВАН КОЛЕВ: По т. 37 комисията предлага ВСС да 

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

еднократни парични помощи, съгласно списъка от фонда на СБКО. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 
ИВАН КОЛЕВ: По т. 38 комисията предлага да вземем 

решение, с което да даде съгласие набирателната сметка на ВАС 

да се обслужва от „Инвестбанк”, да се даде съгласие да се открие 

левова сметка и да се възложи на Елисавета Илиева – главен 

счетоводител на ВСС да уведоми Министерство на финансите. 

Явно е гласуването. 

/След проведеното явно гласуване/ 
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38. ОТНОСНО: Проект на решение за смяна на 

обслужващата банка на Върховен административен съд, считано 

01.10.2012 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

38.1.ДАВА СЪГЛАСИЕ набирателната сметка на 

Върховен административен съд да се обслужва от ТБ „Инвестбанк” 

АД, считано от 01.10.2012 г. 

38.2.ДАВА СЪГЛАСИЕ Върховен административен съд 

да открие левова сметка в ТБ „Инвестбанк” АД за превеждане на 

суми от възнаграждения и други подобни по левови банкови сметки 

на магистратите и служителите във Върховен административен съд, 

считано от 01.10.2012 г. 

38.3.ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел 

„Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на 

Висшия съдебен съвет след откриването на горепосочените сметки 

от Върховен административен съд да уведоми Министерство на 

финансите, дирекция „Държавно съкровище” за номерата им и 

банковия код на ТБ „Инвестбанк” АД в 15-дневен срок. 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 39 комисията предлага да се приеме 

решение, с което да се приемат направените изводи и констатации, 

както и дадените препоръки за подобряване дейността на РС 

Чирпан и да се одобри плана за действие от административния 

ръководител на РС Чирпан. 

/След проведеното явно гласуване/ 
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39. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор 

на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно резултатите от 

извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Чирпан за периода 

от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

39.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и 

дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. 

Чирпан. 

39.2. ОДОБРЯВА плана за действие, утвърден от 

административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за 

изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад. 

 

 
ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, постъпили са искания от административни ръководители за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки. 

КСА, след като разгледа внимателно тези искания, предлага ВСС да 

вземе следното решение: „Дава съгласие за назначаване на 

съдебни служители на свободни щатни бройки, както следва, по т. 

от 1 до 12.” Явно гласуване. 

/След проведеното явно гласуване/ 

40. 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. Военен съд гр. София – 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител”  
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2. Военен съд гр. Плевен – 1 щ.бр. за „шофьор” 

3. Административен съд София-област – 1 щ. бр. за 

„съдебен администратор”, по чл. 68 от КТ 

4. Районен съд гр. Несебър – 1 щ. бр. за „съдебен 

деловодител”, по чл. 68 от КТ. 

5 Специализиран наказателен съд - 1 /една/ щ. бр. за 

„Съдебен деловодител”. 

6. Окръжен съд гр. Враца– 1 /една/ щ. бр. за „Съдебен 

деловодител „Регистратура””. 

7. Районен съд гр. Пирдоп - 1 /една/ щ. бр. за 

„Призовкар” след провеждане на конкурс. 

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

„Съдебен архивар”. 

9. Окръжен съд гр. Хасково – 1 /една/ щ. бр. за 

„Съдебен администратор” след провеждане на конкурс. 

10. Окръжен съд гр. Пловдив - 1 /една/ щ. бр. за 

„Съдебен помощник”. 

11. Писмо № И 365/13.08.2012 г. от Валери Първанов – 

заместник на Главния прокурор при ВКП за даване съгласие за 

назначаване на съдебни служители, както следва: 

- Окръжна прокуратура гр. Плевен - 1 /една/ щ. бр. за 

длъжност „Главен специалист-счетоводител” 

- Окръжна прокуратура гр. Сливен - 1 /една/ щ. бр. за 

длъжност „Прокурорски помощник”, 

- Районна прокуратура гр. Трявна – трансформиране 

на 1 /една/ щ. бр. „Старши специалист-компютърен оператор” в 

длъжност „Системен администратор I степен”. 
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- Районна прокуратура гр. Карнобат - трансформиране 

на 1 /една/ щ. бр. „Съдебен деловодител-компютърна обработка на 

данни” в длъжност „Системен администратор II степен”. 

12. Районна прокуратура гр. Харманли - 1 щ.бр. за 

„Съдебен деловодител”, по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

40.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” във Военен съд 

гр. София. 

 

40.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител –  

1 /една/ щ.бр. на длъжност „шофьор” във Военен съд гр. Плевен. 

 

40.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител –  

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

Административен съд София-област, по чл. 68 от КТ. 

 

40.4.ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител –  

1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Районен съд 

гр. Несебър, по чл. 68 от КТ. 
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40.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

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

Специализиран наказателен съд. 

 

40.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ.бр. на длъжност „Съдебен деловодител „Регистратура”” в 

Окръжен съд гр. Враца. 

 

40.7.ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ.бр. на длъжност „Призовкар”, след провеждане на 

конкурс, в Районен съд гр. Пирдоп. 

 

40.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ.бр. на длъжност „Съдебен архивар в Административен 

съд гр. Варна. 

 

40.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ. бр. на длъжност „Съдебен администратор”, след 

провеждане на конкурс, в Окръжен съд гр. Хасково. 

 

40.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ.бр. на длъжност „Съдебен помощник” в Окръжен съд гр. 

Пловдив. 
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40.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ.бр. на длъжност „Главен специалист-счетоводител” в 

Окръжна прокуратура гр. Плевен. 

 

40.11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ.бр. на длъжност „Прокурорски помощник” в Окръжна 

прокуратура гр. Сливен. 

 

40.11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 

/една/ щ. бр. „Старши специалист-компютърен оператор” в 

длъжност „Системен администратор I степен” в Районна 

прокуратура гр. Трявна. 

 

40.11.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 

/една/ щ. бр. „Съдебен деловодител-компютърна обработка на 

данни” в длъжност „Системен администратор II степен” в Районна 

прокуратура гр. Карнобат. 

 

40.12.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител – 

1 /една/ щ.бр. на длъжност „Съдебен деловодител”, по реда на чл. 

67, ал. 1, т. 1 от КТ, в Районна прокуратура гр. Харманли. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: И първата допълнителна точка. 

Постъпило е искане от административния ръководител на ОС гр. 



 58 

Стара Загора, за увеличаване щатната численост на съда с една 

щатна бройка за «домакин». 

Колеги, искам да ви кажа, че през м. юли поради 

необходимост, тази щатна бройка беше взета от ОС Стара Загора и 

затова сега им увеличаваме щата на този съд и възстановяваме 

тази щатна бройка. Затова КСА предлага ВСС да приеме следното 

решение: «Увеличава щатната численост на ОС гр. Стара Загора с 

една щатна бройка за длъжността «домакин» и дава съгласие за 

назначаване на съдебен служител на тази щатна бройка.» Явно е 

гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

17. ОТНОСНО: Искане от административния 

ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за увеличаване 

щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за „Домакин” 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

17.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжен съд 

гр. Стара Загора с 1 /една/ щ. бр. за „Домакин”. 

17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ. бр. за „Домакин”, в Окръжен съд гр. Стара 

Загора. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Постъпили са искания от 

административни ръководители за трансформация на длъжности за 

съдебни служители. Първа точка – РС гр. Стара Загора за длъжност 

„съдебен секретар”, две щатни бройки „съдебен деловодител” в 
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служба го гражданско и наказателно деловодство, длъжност 

„призовкар”в „завеждащ служба”. 

И следваща  точка. Постъпило е  искане от председателя 

на Административен съд гр. Пазарджик, за трансформация на 

съдебен деловодител в съдебен помощник. Този съд, колеги, няма 

съдебен помощник. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Да не се допусне грешка, тъй като е 

записано, че две стават в една. Може би една в една. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Една в една става. Решението е 

правилно формулирано. Предлагам ВСС да гласува така както е 

предложението. Явно е гласуването. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

18. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за  извършване на трансформации на длъжности за 

съдебни служители, както следва: 

 

1. Районен съд гр. Стара Загора: 

 - длъжност „Съдебен секретар” в длъжност „Завеждащ 

служба”  

- 2 /две/ щ. бр.на  длъжност „Съдебен деловодител” в 2 

/две/ щ. бр. на длъжност „Завеждащ служба” /по една за граждански 

и наказателно деловодство/. 

-  длъжност „Призовкар” в длъжност „Завеждащ служба”  

 

2. Административен съд гр. Пазарджик: 

- 2 щ.бр. „съдебен деловодител” в 1 щ.бр. „съдебен 

помощник”, разрешение за провеждане на конкурс за назначаване 

на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

 18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 

длъжност „Съдебен секретар” в длъжност „Завеждащ служба”, 2 

/две/ щ. бр. на  длъжност „Съдебен деловодител” в 2 /две/ щ. бр. на 

длъжност „Завеждащ служба” /по една за граждански и наказателно 

деловодство/, длъжност „Призовкар” в длъжност „Завеждащ 

служба”, в Районен съд гр. Стара Загора. 

 

18.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1/една/, 

незаета щ.бр. „Съдебен деловодител” в 1 /една/ щ.бр. „съдебен 

помощник” в Административен съд гр. Пазарджик. 

18.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и 

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

„Съдебен помощник” в  Административен съд гр. Пазарджик. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Следващата допълнителна. Колеги, има 

докладна записка от г-н Ангелов, относно преназначаване на 

служител от Вътрешен одит. В тази връзка КСА предлага ВСС да 

приеме следното решение: „Преназначава Николай Валентинов 

Георгиев от длъжност „младши специалист – компютърен 

оператор” на длъжност „стажант – одитор” в дирекция „Вътрешен 

одит” на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, вр. чл. 343, ал. 2, 

предложение първо от ЗСВ и чл. 20 ЗВОПС с основна месечна 

заплата, съгласно КДАОСВ.» Явно гласуване. 

Благодаря, приключих. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

 

19. ОТНОСНО: Предложение за преназначаване на 

служител в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС 

 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

РЕШИ: 

 

Преназначава Николай Валентинов Георгиев от 

длъжност „младши специалист – компютърен оператор” на 

длъжност „стажант – одитор” в дирекция „Вътрешен одит” на 

основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, вр. чл. 343, ал. 2, предложение 

първо от ЗСВ и чл. 20 ЗВОПС с основна месечна заплата, съгласно 

КДАОСВ. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Кой ще докладва Международно 

правно сътрудничество? Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да командирова за участие във Втората среща на 

работната група за гражданско-правно и търговско-правно 

сътрудничество в Югоизточна Европа, за периода 23-26 септември 

2012 г. в Пржно, Република Черна гора, г-н Михаил Ангелов Алексов 

– председател на Районен съд – гр. Трън. Явно е гласуването. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

41.ОТНОСНО: Командироване на представител на 

съдебната власт за участие във Втората среща на работната група 

за гражданско-правно и търговско-правно сътрудничество в 
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Югоизточна Европа, която ще се проведе на 24 и 25 септември 

2012 г. в Пржно, Република Черна гора.  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

РЕШИ: 

 

41.1.  КОМАНДИРОВА за участие във Втората среща на 

работната група за гражданско-правно и търговско-правно 

сътрудничество в Югоизточна Европа, за периода 23-26 септември 

2012 г. в Пржно, Република Черна гора: 

- г-н Михаил Ангелов Алексов – председател на 

Районен съд – гр. Трън; 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да командирова за участие в 42-та среща на 

националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела, която ще се проведе на 9 и 10 

октомври 2012 г., гр. Никозия, Кипър, колегите Вероника Николова и 

Богдана Желявска. 

/След проведеното явно гласуване/  

42.ОТНОСНО: Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в 42-та среща на националните лица за 

контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела, която ще се проведе на 09 и 10 октомври 2012 г., гр. 

Никозия, Кипър.  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 
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42.1.  КОМАНДИРОВА за участие в 42-та среща на 

националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела, за периода 8 - 11 октомври 2012 г., в 

гр. Никозия, Кипър:   

 

- Вероника Петрова Николова – съдия в Апелативен 

съд - гр. София и национално лице за контакт на Европейската 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела    

- Богдана Николова Желявска  – заместник - 

председател на Софийски градски съд и член на Националната 

съдебна мрежа.    

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да командирова г-жа Петя Шишкова - заместник 

председател на Апелативен съд - гр. София, за участие в семинар 

на ТРАФУТ,  който ще се проведе в периода 18 - 20 октомври 2012 г. 

в гр. Антверпен, Белгия 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

20. ОТНОСНО: Командироване на г-жа Петя Петрова 

Шишкова - заместник председател на Апелативен съд - гр. София, 

за участие в семинар на TRAFUT (проект „Обучение за бъдещето”, 

осъществяван от ЕУЛИТА - Европейска асоциация на правните 

устни и писмени преводачи, съвместно с Университетски колеж 

„Лесиус” в Антверпен и финансиран от Европейския съюз), който 

ще се проведе в периода 18 - 20 октомври 2012 г. в гр. Антверпен, 

Белгия 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

20.1. КОМАНДИРОВА г-жа Петя Петрова Шишкова - 

заместник председател на Апелативен съд - гр. София, за участие в 

семинар на TRAFUT (проект „Обучение за бъдещето”, 

осъществяван от ЕУЛИТА - Европейска асоциация на правните 

устни и писмени преводачи, съвместно с Университетски колеж 

„Лесиус” в Антверпен и финансиран от Европейския съюз), за 

периода 18 - 21 октомври 2012 г. в гр. Антверпен, Белгия. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за командироване на Светослав Данчев - системен 

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

Четвъртата среща на експертната подгрупа за европейско 

електронно правосъдие на ЕК, която ще се проведе на 02 октомври 

2012 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

/След проведеното явно гласуване/ 

21. ОТНОСНО: Командироване на г-н Светослав Сергеев 

Данчев - системен администратор в Апелативен съд - гр. Велико 

Търново, за участие в Четвъртата среща на експертната подгрупа 

за европейско електронно правосъдие на ЕК относно Европейския 

идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier 

(ECLI)), която ще се проведе на 02 октомври 2012 г. в гр. Брюксел, 

Белгия    

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 
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21.1. КОМАНДИРОВА г-н Светослав Сергеев Данчев - 

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

участие в Четвъртата среща на експертната подгрупа за европейско 

електронно правосъдие на ЕК относно Европейския идентификатор 

за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI)), за 

периода 02 - 03 октомври 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И комисията предлага на ВСС да 

приеме за сведение доклада на Калин Баталски - председател на 

Районен съд - гр. Радомир и Михаил Алексов - председател на 

Районен съд - гр. Трън, относно участието им в Среща на 

Регионалните екипи от Югоизточна Европа. 

Докладът да бъде качен на интернет страницата. 

/След проведеното явно гласуване/ 

22. ОТНОСНО: Доклад от Калин Баталски - председател 

на Районен съд - гр. Радомир и Михаил Алексов - председател на 

Районен съд - гр. Трън, относно участието им в Среща на 

Регионалните екипи от Югоизточна Европа за сътрудничество в 

областта на наказателноправните, гражданскоправните и 

търговскоправните въпроси, проведена на 29 и 30 май 2012 г. в гр. 

Букурещ, Република Румъния 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 
 
22.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Калин 

Баталски - председател на Районен съд - гр. Радомир и Михаил 

Алексов - председател на Районен съд - гр. Трън, относно участието 
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им в Среща на Регионалните екипи от Югоизточна Европа за 

сътрудничество в областта на наказателноправните, 

гражданскоправните и търговскоправните въпроси, проведена на 29 

и 30 май 2012 г. в гр. Букурещ, Република Румъния. 

22.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор 

дирекция „Информационни системи”, да публикува доклада на 

Интернет страницата на Висшия съдебен съвет - Раздел 

Европейско правно сътрудничество / Съвет за регионално 

сътрудничество. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря. Г-жо Петрова, 

последната точка преди да изключим мониторите. 

РАДКА ПЕТРОВА: Ще изложа мотивите за това решение. 

Предлагам да приемем решение в смисъл: „ВСС командирова в 

Националния институт на правосъдието Татяна Костадинова – 

съдия в Софийски районен съд като постоянен преподавател, за 

срок от една година, считано от 24 септември 2012 г.” 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

 23. ОТНОСНО: Командироване на постоянен 

преподавател на кандидатите за младши съдии, випуск 2012-2013 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ КОМАНДИРОВА в 

Националния институт на правосъдието Татяна Костадинова – 

съдия в Софийски районен съд като постоянен преподавател на 
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кандидатите за младши съдии, випуск 2012-2013 г., за срок от една 

година, считано от 24 септември 2012 г. 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: /Камерите са изключени/  

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Поради изчерпване 

на дневния ред, закривам заседанието. 

 

 

/Закриване на заседанието - 11, 10 ч/ 

 

 

 

Стенографи: 

Невенка Шопска 

Таня Младенова 

Зоя Костова 

Изготвен на 26.09.2012 г. 
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