
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 9 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 8 МАРТ 2011 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Цветанка Табанджова 

 

/Откриване на заседанието – 10, 05 ч/ 

 
 

 
 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Много благодаря за красивите 

цветя. На жените – честит празник, хубав ден! Всеки да го  празнува 

както му желае сърцето. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Г-жо министър, и аз от името на мъжката 

част искам да поздравя онези красиви всички жени, които са около 

тази маса, и да пожелая да не секва това предизвикателство у тях, 

без което човечеството няма как да се движи напред. Да сте живи и 

здрави! /Ръкопляскания/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! Готови ли сме да 

започнем? Има кворум – 21. Откривам заседанието на Висшия 

съдебен съвет. Колеги, имаме ли искания за  допълнения, промени, 

оттегляне на точки? Нямаме. Гласуваме дневния ред. Приема се. 

Първа точка. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Ирина Кюртева – съдия в РС гр. 
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Златоград, за изпълняващ функциите на административен 

ръководител – председател на РС Златоград. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

ОПРЕДЕЛЯ Ирина Севелинова Кюртева - съдия в Районен съд гр. 

Златоград с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите 

„Административен ръководител – председател” на Районен 

съд гр. Златоград, с ранг „съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

18.03.2011 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка по Протокол № 10/22.02.2006 

г., относно Красимир Кръстев – заместник-административен 

ръководител на ОСС Шумен, като се чете „с ранг съдия във ВКС и 

ВАС”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

2. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 

10/22.02.2006 г. т. 7, с което Красимир Маринов Кръстев – 

заместник на административния ръководител на Окръжна 
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следствена служба гр. Шумен с ранг “следовател в НСлС” е 

назначен на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Шумен с ранг 

“съдия в АС”, като вместо с ранг “съдия в АС” се чете с ранг 

“съдия във ВКС и ВАС”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Трета точка. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка по Протокол № 2/ 18.01.2006 

г. относно Анна Викова – следовател в ОСС, с израза „с ранг 

прокурор във ВКП и ВАП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 

02/18.01.2006 г. т. 68, с което Анна Страхинова Викова – 

следовател в Окръжна следствена служба гр. Пловдив с ранг 

“следовател в НСлС” е назначена на длъжност “прокурор” в 

Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг “прокурор в АП”, като 

вместо с ранг “прокурор в АП” се чете с ранг “прокурор във 

ВКП и ВАП”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение с което да допусне поправка по Протокол № 2 от 18 януари 

2006 г.,  относно Данаила Станкова – следовател в ОСС Пловдив, с 

израза „прокурор във ВКП и ВАП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 

02/18.01.2006 г. т. 75, с което Данаила Станкова Станкова – 

следовател в Окръжна следствена служба гр. Пловдив с ранг 

“следовател в НСлС” е назначена на длъжност “прокурор” в 

Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг “прокурор в АП”, като 

вместо с ранг “прокурор в АП” се чете с ранг “прокурор във 

ВКП и ВАП”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка по Протокол № 10/2006 г. 

относно Галя Николова Димитрова – следовател в ОСС Велико 

Търново, с израза „прокурор във ВКП и ВАП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

5. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 

10/22.02.2006 г. т. 14, с което Галя Стефанова Николова - 

Димитрова – следовател в Окръжна следствена служба гр. Велико 

Търново с ранг “следовател в НСлС” е назначена на длъжност 

“прокурор” в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица с ранг 

“прокурор в АП”, като вместо с ранг “прокурор в АП” се чете с 

ранг “прокурор във ВКП и ВАП”. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Владимир Катев  - следовател в 

ОСлС в ОП гр. Варна, считано от 5 април 2011 г. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

ОСВОБОЖДАВА Владимир Катев Катев от заеманата длъжност 

“следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура 

гр. Варна, считано от 05.04.2011 г. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Комисия „Бюджет и финанси”. Г-н 

Колев, заповядайте. 

ИВАН КОЛЕВ: Комисия „Бюджет и финанси”  предлага да 

утвърдим бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 

2011 г., съгласно приложението. Явно гласуване. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

7.ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2011 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2011 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 
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ИВАН КОЛЕВ: По т. 8 комисията предлага да се отпуснат 

еднократни парични помощи за посочените в предложението лица. 

Явно гласуване. Благодаря, приключих. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

8.ОТНОСНО: Предложения на административни 

ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на 

средства от централизирания фонд СБКО за 2011 г. 

 

 

 
МАРГАРИТА ПОПОВА: Съдебна администрация, 

заповядайте. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

колеги, докладвам т. 9. След постъпили искания от 

администартивни ръководители за назначаване на съдебна 

служители на свободни щатни бройки КСА предага ВСС да даде 

съгласие за назначаване на исканите щатни бройки. Явно е 

гласуването. 

/След проведеното явно гласуване/ 

9.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители 

за   назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, 

по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде 

съгласие: 

1. Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив - 1 щ. бр. 

за „призовкар” и 1 щ.бр. за „чистач” 

2. Военно-апелативен съд гр. София - 1 щ.бр. за 

„компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” 
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3. Софийски градски съд – 1 щ.бр. за „съдебен 

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

4. Районен съд гр. Габрово – 1 щ.бр. за „призовкар”  

5. Районен съд гр. Асеновград– 1 щ.бр. за „домакин-

снабдител-технически изпълнител”, който ще съвместява и 

„шофьор” и „работник по поддръжката”  

6. Софийски апелативен съд – 1 щ.бр. за „съдебен 

статистик” 

7. Административен съд гр. Русе – 1 щ.бр. за „касиер” 

8. Окръжен съд гр. Русе – 1 щ.бр. за „чистач” и 1 щ.бр. 

за „призовкар” 

9. Окръжен съд гр. Ямбол – 1 щ.бр. за „разносвач на 

съдебни книжа, той и чистач” по чл. 68 от КТ 

10. Районен съд гр. Попово – 1 щ.бр. за „съдебен 

архивар” 

11. Окръжна прокуратура гр. Велико Търново - 1 щ.бр. 

за „прокурорски помощник” 

12. Окръжна прокуратура гр. Ямбол - 1 щ.бр. за 

„прокурорски помощник” 

13. Окръжна прокуратура гр. Благоевград - 1 щ.бр. за 

„съдебен секретар” 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” във Военно-

окръжна прокуратура гр. Пловдив. 

 

9.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, 
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изпълняващ деловодни функции” във Военно-апелативен съд гр. 

София. 

 

9.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в  Софийски 

градски съд. 

 

9.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

гр. Габрово. 

 

9.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „домакин-снабдител, той и 

технически изпълнител” в Районен съд гр. Асеновград. 

 

9.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Софийски апелативен съд. 

 

9.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Административен съд гр. Русе. 

 

9.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

длъжност „призовкар” в Окръжен съд гр. Русе. 
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9.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „разносвач на съдебни 

книжа, той и чистач” по чл. 68 от КТ в Окръжен съд гр. Ямбол. 

 

9.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районен съд гр. Попово. 

 

9.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник” в 

Окръжна прокуратура гр. Велико Търново. 

 

9.12. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител  – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник” в 

Окръжна прокуратура гр. Ямбол. 

 

9.13. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Окръжна прокуратура гр. Благоевград. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 10. Във връзка с постъпило искане 

от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура 

гр. Пловдив за две щатни бройки за призовкар и чистач, преди 

малко дадохме съгласие за длъжността „чистач” във Военно-

окръжна прокуратура Пловдив, а по отношение на другата искана 

длъжност за призовкар преценихме, че на този етап не следва да се 

дава съгласие за назначаване. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Ще ги съвместяват, разбира се. Това не е 

единствен случай. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

10.ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” 

предлага ВСС да не даде съгласие: 

1. Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив - 1 щ. бр. 

за „призовкар” и 1 щ.бр. за „чистач”  

  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

10.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен  

служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” във Военно-

окръжна прокуратура гр. Пловдив. 

 

 
МАРГАРИТА ПОПОВА: Изключваме мониторите.  

 

 Благодаря, приключваме. Следващото заседание 

следващия четвъртък /17.03.2011 г/ 

 

/Закриване на заседанието – 10, 55 ч/ 

 

Стенограф: 

Таня Младенова 

8 март 2011 г. 
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     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  
 
                  МАРГАРИТА ПОПОВА 
  
 


