
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮЛИ 2010 Г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Галина Захарова, Елена Митова, Мая Кипринска и 

Радка Петрова, Капка Костова и Цони Цонев 

 

/Откриване на заседанието – 9, 30 ч/ 

 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Откривам заседанието на Висшия 

съдебен съвет  по дневния ред, така както е предложено, плюс три 

допълнителни точки. Имаме ли предложение за промяна в дневния 

ред, оттегляне, допълване на още нещо освен трите точки? /Няма/ 

Гласуваме дневния ред плюс трите допълнителни точки. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
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1. Проект на решение за утвърждаване на промени по 

бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. 

Внася: Комисия “Бюджет и финанси” 

 

2. Проект на решение по предложения на административни 

ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на 

средства от централизирания фонд СБКО за 2010 г. 

Внася: Комисия “Бюджет и финанси” 

 

3. Проект на решение за изменение на решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 3/19.01.2010 г. – т. 45, за определяне 

на технически сътрудник по проект “Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система”, изпълняван от ВСС по ОПАК. 

Внася: Ръководител проект 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Първа точка – г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да определи 

на Петър Теодосиев – съдия в СРС, комплексна оценка от 

атестацията „много добра” и същият да придобие статут на 

несменяемост. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на 

Петър Богомилов Теодосиев – съдия в Софийски районен съд, 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 
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1.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 

и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Петър Богомилов Теодосиев – съдия в 

Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да определи 

на Борис Динев  – съдия в СРС, комплексна оценка от атестацията 

„много добра” и същият да придобие статут на несменяемост. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

2.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на 

Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд, 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

2.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 

и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Борис Константинов Динев – 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 повиши Валентина Цинцарска – съдия в РС гр. 

Бургас, на място в ранг „съдия в ОС”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, 

т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА 

Валентина Жекова Кърпичева – Цинцарска – съдия в Районен 

съд гр. Бургас, 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 Милен 

Стойчев – съдия в ОС Търговище, като му определи и комплексна 

оценка от атестацията „добра”  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4.На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Милен Иванов Стойчев – съдия 

в Окръжен съд гр. Търговище. 

4.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на 

Милен Иванов Стойчев – съдия в Окръжен съд гр. Търговище, 

комплексна оценка “ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да определи 

на Маруся Рисинова –следовател в ОСлО в ОП Русе, комплексна 
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оценка от атестацията „добра” и същата да придобие статут на 

несменяемост. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Още един. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

5.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на 

Маруся Тошкова Русинова – следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, комплексна оценка 

“ДОБРА”. 

5.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 

и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Маруся Тошкова Русинова – следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да определи 

на Димитър Хаджийски – прокурор в СРП,  комплексна оценка от 

атестацията „добра” и същият да придобие статут на несменяемост. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

6.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на 

Димитър Цветанов Хаджийски – прокурор в Софийска районна 

прокуратура, комплексна оценка “ДОБРА”. 
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6.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 

и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Димитър Цветанов Хаджийски – прокурор в 

Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих. Благодаря. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Бюджет и финанси. Заповядайте, 

г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Да, благодаря, г-жо министър. Комисията 

предлага на ВСС да приеме решение, с което да приеме докладите 

за проследяване на изпълнението на препоръките за подобряване 

на одитираната дейност в Районен съд гр. Балчик и Районен съд гр. 

Варна. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

7.ОТНОСНО: Докладна записка от директора на 

дирекция „Вътрешен одит” относно извършени одитни ангажименти 

за проследяване изпълнението на препоръките, отразени в одитни 

доклади за извършени през 2009 г. одитни ангажименти в Районен 

съд гр. Балчик и Районен съд гр. Варна. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

ПРИЕМА докладите за проследяване на изпълнението 

на препоръките за подобряване на одитираната дейност в Районен 

съд гр. Балчик и Районен съд гр. Варна. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Следващите точки, 

допълнителните. 

ИВАН КОЛЕВ: Комисията предлага да се утвърдят 

бюджетните сметки на органите на съдебната власт, съгласно 

приложението. Явно гласуване. 

/След проведеното явно гласуване/ 

1.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

ИВАН КОЛЕВ: И последната допълнителна. Комисията 

предлага да се даде съгласие да се отпуснат еднократни парични 

помощи  по СБКП за две болни служителки. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

2.ОТНОСНО: Предложения на административни 

ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на 

средства от централизирания фонд СБКО за 2010 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2.1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична 

помощ за лечение в размер на  1 500 (хиляда и петстотин) лв. от 
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централизираните средства на фонд СБКО на Свидна Иванова 

Панайотова – завеждащ административна служба в отдел 

„Административен съдебен надзор” при Върховната 

административна прокуратура. 

2.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична 

помощ за лечение в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лв. от 

централизираните средства на фонд СБКО на Светлана Недкова 

Янкова – завеждащ административна служба в отдел 

„Инстанционен контрол” при Върховната касационна прокуратура. 

 

ИВАН КОЛЕВ: Приключих. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Съдебна администрация. Г-н 

Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

колеги, във връзка с постъпили искания от административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да 

даде съгласие за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки в изброения списък  в 15 звена от съдебната власт. 

Гласуването  е явно. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

8.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. Окръжен съд гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за 

„съдебен секретар-протоколист” 
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2. Окръжен съд гр. Русе /2 писма/ – 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител” по чл. 68 от КТ и 2 щ.бр. за „съдебен помощник” 

3. Районен съд гр. Асеновград – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар” 

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

деловодител” по чл. 68 от КТ 

5. Районен съд гр. Пещера – 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител-Бюро съдимост” по чл. 68 от КТ. 

6. Районен съд гр. Бургас – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист”, 1 щ.бр. за „секретар СИС” и 1 щ.бр. за 

„призовкар”. 

7. Районен съд гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции” и 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист” по чл. 68 от КТ 

8. Районен съд гр. Пазарджик – 1 щ.бр. за „куриер-

прислужник” 

9. Районен съд гр. Видин – 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист” и 1 щ.бр. за „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции”. 

10. Районен съд гр. Добрич – преназначаване на 

съдебен служител от длъжност „съдебен секретар-протоколист” на 

длъжност „съдебен архивар”, обявяване на конкурс и назначаване 

на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-

протоколист” 

11. Районен съд гр. Елхово – 1 щ.бр. за „началник 

административна служба, той и административен секретар” 

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

„призовкар”; 
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13. Администрация на Главния прокурор - 1 щ.бр. за 

„главен експерт-юрисконсулт”. 

14. Районна прокуратура гр. Стара Загора – 1 щ.бр. за 

„чистач” 

15. Районна прокуратура гр. Костинброд – 1 щ.бр. за 

„съдебен деловодител” 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

 1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

протоколист” в Окръжен съд гр. Велико Търново. 

 

 2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители– 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по 

чл. 68 от КТ и 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в гр. 

Русе. 

 

 3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районен съд гр. Асеновград. 

 

 4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Търговище. 
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 5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител-Бюро 

съдимост” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Пещера. 

 

6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-

протоколист”; 1 /една/ щ.бр. на длъжност „секретар СИС” и 1 /една/ 

щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Бургас. 

 

7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност 

„съдебен секретар-протоколист” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. 

Пловдив. 

 

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „куриер-прислужник” в 

Районен съд гр. Пазарджик. 

 

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-

протоколист” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции” в Районен съд гр. Видин. 

 

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за преназначаване на съдебен 

служител от длъжност „съдебен секретар-протоколист” на длъжност 

„съдебен архивар”, обявяване на конкурс и назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-

протоколист” в Районен съд гр. Добрич. 
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11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител –  1 /една/ щ.бр. на длъжност „началник административна 

служба, той и административен секретар” в Районен съд гр. 

Елхово. 

 

12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

прокуратура гр. Каварна. 

 

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен експерт-юрисконсулт” 

в Администрация на Главния прокурор. 

 

14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

прокуратура гр. Стара Загора. 

 

15.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районна прокуратура гр. Костинброд 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 9-та. Във връзка с постъпили 

искания на административни ръководители на административните 

съдилища за увеличаване щатната численост с щатни бройки за 

длъжност „съдебен помощник”, комисия „Съдебна администрация” 

предлага да се даде съгласие за увеличаване щатната численост на 

тези съдилища и даване на съгласие за назначаване на такива 

служители. Тук отварям една скоба. Колеги, не увеличаваме изобщо 

щатната численост на съдебната власт. Както знаете, това са 
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местата на закритите щатни бройки за младши съдии към 

административните съдилища. По закон няма младши съдии, 

законът не е предвидил да има младши съдии в административните 

съдилища и с решение на ВСС приехме тези щатни бройки да бъдат 

трансформирани в щатни бройки за съдебна администрация, а по-

точно за съдебни помощници. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се.  

/След проведеното явно гласуване/ 

9. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители на административни съдилища за увеличаване 

щатната численост с щатни бройки за длъжността „съдебен 

помощник” /съгласно решение на ВСС пр. № 25/01.07.2010 г./, 

както следва: 

1. Административен съд гр. София-област – 2 щ.бр. 

2. Административен съд гр. Сливен – 2 щ.бр. 

3. Административен съд гр. Ловеч – 1 щ.бр. 

4. Административен съд гр. Велико Търново – 2 щ.бр. 

5. Административен съд гр. Варна – 3 щ.бр. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на 

Административен съд гр. София-област с 2 /две/ щатни бройки 

за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната 

сметка на съда.  

1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и 

назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност 

„съдебен помощник” в Административен  съд гр. София-област. 
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2.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на 

Административен съд гр. Сливен с 2 /две/ щатни бройки за 

длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка 

на съда.  

2.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и 

назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност 

„съдебен помощник” в Административен  съд гр. Сливен. 

 

3.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на 

Административен съд гр. Ловеч с 1 /една/ щатна бройка за 

длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка 

на съда.  

3.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и 

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

„съдебен помощник” в Административен  съд гр. Ловеч. 

 

4.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на 

Административен съд гр. Велико Търново с 2 /две/ щатни бройки 

за длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната 

сметка на съда.  

4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и 

назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност 

„съдебен помощник” в Административен  съд гр. Велико 

Търново. 

 

5.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на 

Административен съд гр. Варна с 3 /три/ щатни бройки за 



 15 

длъжността „съдебен помощник”, в рамките на бюджетната сметка 

на съда.  

5.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и 

назначаване на съдебни служители – 3 /три/ щ.бр. на длъжност 

„съдебен помощник” в Административен  съд гр. Варна. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: И последната точка. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Последната точка е пак с постъпило 

искане от председателя на РС Свиленград за увеличаване щатната 

численост на съда с една щатна бройка за длъжност „съдебен 

секретар – протоколист”, след като внимателно анализирахме 

натовареността в този съд и като имаме предвид обстоятелството, 

че бюджета на държавата и на съдебната власт, в частност, е силно 

ограничен, предлагаме ВСС да отхвърли искането за увеличаване 

щатната численост на РС Свиленград с една щатна бройка за 

„съдебен секретар – протоколист”. Както знаете, има мораториум за 

увеличаване на щата. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

10.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Свиленград за увеличаване щатната численост на съда с 1 

/една/  щ.бр. за длъжността „съдебен секретар-протоколист”  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

10.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Свиленград с 1 /една/ щ.бр. за 

„съдебен секретар-протоколист”.  
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Мотиви: Предвид ограничения бюджет на съдебната 

власт за 2010 г. не се отпускат нови щатни бройки за съдебни 

служители. 

10.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. 

Свиленград да  реши кадровия проблем на съда в рамките на 

утвърдения щат на  администрацията чрез евентуално възлагане 

съвместяването на отделни длъжности и трансформация на 

съществуващи. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Трета – допълнителна точка. 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Това е предложение за смяна на 

техническия сътрудник по ОПАК. Предлагаме да изменим решение 

по Протокол № 3/19.01.2010 г., като  определя Христина Тодорова 

ръководител сектор „Международно-правна дейност и европейски 

въпроси” в АВСС за технически сътрудник по проект „Ефективност, 

отчетност и координация в съдебната система” на мястото на 

Цветанка Тиганчева. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Изменение на решение на ВСС по 

Протокол № 3/19.01.2010 г., т. 45, за определяне на технически 

сътрудник по проект „Ефективност, отчетност и координация в 

съдебната система”, изпълняван от ВСС по ОПАК 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ИЗМЕНЯ решение по Протокол № 3/19.01.2010 г., т. 45, 

като ОПРЕДЕЛЯ Христина Тодорова – ръководител сектор 

„Международно-правна дейност и европейски въпроси” в АВСС за 



 17 

технически сътрудник по проект „Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система” на мястото на Цветанка 

Тиганчева. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Дисциплинарни производства. Г-н 

Стоянов. /Влиза Анелия Мингова/ 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Благодаря, г-жо министър. /Камерите 

са изключени/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Това ли беше за днес? Добре, да 

включим камерите.  

Закривам заседанието от днес. Следващото заседание 

на 2 септември. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4.НАСРОЧВА следващото заседание на Висшия 

съдебен съвет на 2 септември 2010 г. от 9, 30 ч. 

 

/Закриване на заседанието – 9, 45 ч/ 

 

Стенограф: 

Таня Младенова 

30.07.2010 г. 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

 

                МАРГАРИТА ПОПОВА 

       

 


