
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 1 ОКТОМВРИ 2012 г. 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Диана Ковачева – Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Марияна Дундова, Пенка Маринова и Цветанка 

Табанджова 

 

/Откриване на заседанието - 12, 00 ч./ 

 

 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми колеги, добър ден. 

Откривам заседанието на Висшия съдебен съвет. Предлагам 

дневен ред, първа точка – обсъждане на организационни въпроси, 

свързани с конституирането на новоизбрания ВСС.  

Една допълнителна точка. 

Вашите коментари по дневния ред, предложения. 

Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Само може ли тази техническа грешка 

да мине.... Предлагам допълнителната точка за допускане на явна 

техническа грешка да мине първа, за да може след това..../Много 

тихо се намесва Лазар Груев: То не е за допускане, а за поправка./ 

ДИАНА КОВАЧЕВА: За поправка... 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За допускане поправка казах. 
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ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми колеги, други коментари и 

предложения по дневния ред? Ако няма, предлагам да гласувате 

дневния ред с допълнителната точка. Приет е. 

/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 следната допълнителна 

точка: 

 

1. Поправка на явна фактическа грешка в решение на 

ВСС по Протокол № 38/27.09.2012 г. 

 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Сега по дневния ред. Г-н Шопов, 

първо да започнем с проекта на решение за поправка на явна 

фактическа грешка в решение на ВСС. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Благодаря, г-жо министър. Комисията 

предлага на ВСС да приеме решение, с което да допусне поправка 

на явна фактическа грешка, като решението се чете „считано от 

01.10.2012 г.” Това е поправката. Явно гласуване. 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в 

решение на ВСС по Протокол № 38/27.09.2012 г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в 

решението си по Протокол № 38/27.09.2012 г., д.т. 10, с което е 

намалена щатната численост на Окръжна прокуратура гр. 

Кюстендил с 1/една/ щатна бройка за длъжността „прокурор”, като 

решението се чете: „считано от 01.10.2012 г.”. 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря, г-н Шопов. 

Сега предлагам да преминем към точката – Обсъждане 

на организационни въпроси, свързани с конституирането на 

новоизбрания ВСС. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз съм подготвил решенията. 

ДИАНА КОВЕЧАВА: Може би да кажете няколко думи, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, Комисията по 

предложенията и атестирането се събра на свое заседание и с 

оглед на обстоятелството, че мандата на този Съвет изтича на 3 

октомври, а другият мандат трябва да започне, с оглед спазването 

на изискванията на закона, имам предвид чл. 18 от ЗСВ, комисията 

предлага на ВСС да приеме решение колегите, които ще встъпят да 

бъдат освободени от длъжността си, докато са членове на ВСС. 

Това решение го предлагаме с текст „считано от датата на 

встъпване в длъжност”. 

ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми колеги, коментари, 

предложения... 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, тъй като се касае за 

освобождаване от длъжност, аз смятам, че гласуването трябва да 

бъде тайно, така че поименно ще бъде, не анблок.  
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Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да освободи на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ Светла Димитрова Петкова от заеманата длъжност „съдия” във 

Върховния административен съд и председател на VІ-то отделение, 

считано от датата на встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

1.1. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Светла Димитрова Петкова от 

заеманата длъжност „съдия” във Върховния административен 

съд и председател на VІ-то отделение, считано от датата на 

встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Галина Петкова Пачовска – 

Карагьозова, на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ от заеманата длъжност „съдия” във Върховния 

административен съд”,  считано от датата на встъпване в длъжност 

„член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

1.2. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Галина Петкова Пачовска – Карагьозова 

от заеманата длъжност „съдия” във Върховния 

административен съд, считано от датата на встъпване в длъжност 

„член на Висшия съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи на основание чл. 18, ал. 1, и при 

условията на чл. 28 от ЗСВ  Юлия Емилова Ковачева от заеманата 

длъжност „съдия” във Върховния административен съд,   считано от 

датата на встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.3. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Юлия Емилова Ковачева от заеманата 

длъжност „съдия” във Върховния административен съд, 

считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия 

съдебен съвет”. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Галя Иванова Георгиева на 

основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от ЗСВ от 

заеманата длъжност  „съдия” в Апелативен съд – гр. Пловдив, 

считано от датата на встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.4. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Галя Иванова Георгиева от заеманата 

длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Пловдив, считано от 

датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което  на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ да освободи Калин Иванов Калпакчиев от заеманата 

длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. София, считано от датата на 

встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”, 1 „против” и 

1 „въздържал се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.5. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Калин Иванов Калпакчиев от заеманата 

длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. София, считано от 

датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаването на Камен Василиев Иванов от заеманата 

длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. София, считано от датата на 

встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.6. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Камен Василиев Иванов от заеманата 

длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. София, считано от 

датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет”. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение,  на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаването на Даниела Петрова Костова от заеманата 

длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Варна,  считано от датата на 

встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.7. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Даниела Петрова Костова от заеманата 

длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Варна, считано от датата 

на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ да освободи Каролина Неделчева Михайлова от 

заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Варна, считано от 

датата на встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.8. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Каролина Неделчева Михайлова от 

заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Варна, считано 

от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен 

съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаване на Мария Василева Кузманова от заеманата 

длъжност „съдия” в Софийски градски съд,  считано от датата на 

встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.9. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 

от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Мария Василева Кузманова от 

заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано 

от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен 

съвет”. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаване на Милка Здравкова Варнова – Итова от 

заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от 

датата на встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.10. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Милка Здравкова Варнова – Итова от 

заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано 

от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен 

съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаване на Соня Николова Найденова от заеманата 

длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на 

встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.11. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Соня Николова Найденова от 

заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано 

от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен 

съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаването на  Димитър Костадинов Узунов от 

заеманата длъжност „административен ръководител - председател” 

на Районен съд гр. Сандански, считано от датата на встъпване в 

длъжност „член на ВСС”. /Намесва се Лазар Груев: И като съдия, 

може би.../  

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.12. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Димитър Костадинов Узунов от  

длъжността „съдия” и от заеманата длъжност 
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„административен ръководител - председател” на Районен съд 

гр. Сандански, считано от датата на встъпване в длъжност „член на 

Висшия съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаването на Камен Добринов Ситнилски от 

заеманата длъжност „заместник на главния прокурор” на Република 

България,  считано от датата на встъпване в длъжност „член на 

ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.13. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Камен Добринов Ситнилски от  

длъжността „прокурор” във ВКП  и от заеманата длъжност 

„заместник на главния прокурор” на Република България, 

считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия 

съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаването на Михаил Георгиев Кожарев от заеманата 
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длъжност „заместник на главния прокурор” на Република България, 

считано от датата на встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за”, 0 „против” и 

1 „въздържал се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.14. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Михаил Георгиев Кожарев от  

длъжността „прокурор” във ВАП и от заеманата длъжност 

„заместник на главния прокурор” на Република България, 

считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия 

съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаването на  Магдалена Атанасова Лазарова – 

Проданова от заеманата  длъжност  „заместник на 

административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” 

на Апелативна прокуратура гр. София, считано от датата на 

встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

 

1.15. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Магдалена Атанасова Лазарова – 

Проданова от длъжността „прокурор” в АП – гр. София и от 

заеманата  длъжност  „заместник на административния 

ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна 

прокуратура гр. София, считано от датата на встъпване в 

длъжност „член на Висшия съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаването на  Румен Вълков Боев от заеманата 

длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Пловдив,   

считано от датата на встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
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1.16. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Румен Вълков Боев от заеманата 

длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, 

считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия 

съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаването на  Елка Живкова Атанасова от заеманата 

длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор” на 

Окръжна прокуратура гр. Благоевград, считано от датата на 

встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.17. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Елка Живкова Атанасова от  

длъжността  „прокурор” в ОП – гр. Благоевград и от заеманата 

длъжност „административен ръководител – окръжен 

прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Благоевград,  считано от 

датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет”. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаване на Румен Георгиев Георгиев  от заеманата 

длъжност „заместник-директор” на Националната следствена 

служба, считано от датата на встъпване в длъжност „член на ВСС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.18. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Румен Георгиев Георгиев от 

длъжността „следовател” в НСлС и от заеманата длъжност 

„заместник-директор” на Националната следствена служба,  

считано от 01.10.2012 г., с оглед встъпването му в длъжност като 

член на ВСС от квотата на следователите. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение на основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 28 от 

ЗСВ за освобождаване на Ясен Тодоров Тодоров от заеманата 

длъжност „следовател” в Следствен отдел в Софийски градска 

прокуратура считано от датата на встъпване в длъжност „член на 

ВСС”. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1.19. На основание чл. 18, ал. 1, и при условията на чл. 

28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Ясен Тодоров Тодоров от заеманата 

длъжност „следовател” в Следствен отдел в Софийски градска 

прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност „член на 

Висшия съдебен съвет”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жо министър, ние приключихме 

нещата обаче сега комисията счита, а и според мен, колегите на 

административни длъжности първо да освободим, може би е по-

чисто, колегите гласуваха, да се счита, че са освободени и като 

съдии. 

Колеги, предлагам.... Ново гласуване ще правим ли? 

Колеги, тъй като голяма част от избраните членове заемат освен 

административни длъжности, те са и съдии и би трябвало да 

бъдат освободени и като съдии, поради което ви моля 

решението, което беше продиктувано по отношение на г-н 

Димитър Узунов, да се приеме, че се освобождава и като съдия в 

РС гр. Сандански. 

/След проведеното тайно гласуване, за 

освобождаване на Димитър Узунов и от длъжността „съдия”, 
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председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” 

и 0 „въздържали се”/ 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Да се допълни решението. 

/По-горе в решенията е отразено коректно и 

освобождаването на избраните за членове на ВСС от 

съответните длъжности – съдия, прокурор и следовател/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: При това положение трябва за 

всички, които имат административни длъжности. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Моля да се допълни и т. 13 относно 

Камен Ситнилски, който да бъде освободен и от длъжността 

„прокурор” във ВКП. 

 

/След проведеното тайно гласуване, за 

освобождаване на Камен Ситнилски и от длъжността 

„прокурор” във ВКП, председателстващият обяви резултата: с 

22 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: По т. 14 г-н Михаил Кожарев и като 

„прокурор” във ВАП. 

/След проведеното тайно гласуване, за 

освобождаване на Михаил Кожарев и от длъжността 

„прокурор във ВАП”, председателстващият обяви резултата: с 

22 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: По т. 15 г-жа Магдалена Лазарова и 

от длъжността „прокурор” във Апелативна прокуратура гр. 

София. 
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/След проведеното тайно гласуване, за 

освобождаване на Магдалена Лазарова и от длъжността 

„прокурор” в Апелативна прокуратура – гр. София, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за”, 0 „против” 

и 1 „въздържал се”/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 17, г-жа Елка Атанасова и 

като „прокурор” в Окръжна прокуратура – гр. Благоевград. 

/След проведеното тайно гласуване, за 

освобождаване на Елка Атанасова и от длъжността 

„прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за”, 0 „против” 

и 0 „въздържали се”/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И по т. 18 Румен Георгиев и като 

„следовател” в НСлС. 

/След проведеното тайно гласуване, за 

освобождаване на Румен Георгиев и от длъжността 

„следовател” в НСЛС, председателстващият обяви резултата: с 

22 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 

 

     ГЕОРГИ ШОПОВ: Благодаря ви, така е по-чисто. 

     ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми колеги, преди да 

закрием заседанието, понеже все пак, това е последното заседание 

в този формат, следващото ще бъде тържествено и със съвсем 

различна цел, аз бих искала да ви благодаря за времето, в което 

работихме заедно, за това, че ме посрещнахте и ме приехте добре и 

ми помогнахте да успея да се справя с нелеката задача на 

председателстващ Висшия съдебен съвет. Благодаря ви и за това, 
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че работихте добре и помагахте на Министерство на правосъдието, 

включително и по някои много сериозни и тежки въпроси свързани 

със сградите на съдебната власт. Аз смятам, че беше едно добро 

партньорство. Благодаря ви за всички случаи, в които сте били 

толерантни към мен и сте ми помагали. Пожелавам ви успех и на 

добър час от тук нататък и още веднъж – благодаря ви! Надявам се, 

че и следващият Висш съдебен съвет ще има същото добро 

отношение към мен и ще успеем да работим заедно.  

Благодаря ви! /Ръкопляскания/ 

 

/Закриване на заседанието – 12, 30 ч/ 

 

 

Стенограф: 

Таня Младенова 

Изготвен на 05.10.2012 г. 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  

 

              ДИАНА КОВАЧЕВА 

 

 

 
       

 


