
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 30 СЕПТЕМВРИ  2010 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Проф. д-р Анелия Мингова - 

Представляващ Висшия съдебен съвет и Цони Цонев - член на ВСС 

 

ОТСЪСТВАТ: Божидар Сукнаров, Галина Захарова, Елена Митова, 

Светла Данова, Цветанка Табанджова 

 

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/ 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми колеги, откривам 

заседанието на  Висшия съдебен съвет. Освен дневния ред, който е 

предложен на сайта има  още няколко предложения за 

допълнителни точки.  

Имате ли други предложения? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Оттеглям т. 19 от основния дневен ред. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други предложения? Гласуваме 

дневния ред. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т.  19 и 22. 



 2 

 

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

1. Проект на решение относно констатиране 

прекратяването на трудово правоотношение.  

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

2. Проект на решение относно корекция по бюджета 

на съдебната власт на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за 

устройство на държавния бюджет и подписан споразумителен 

протокол между Висшия съдебен съвет и Министерство на 

правосъдието. 

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

3. Проект на решение относно предложение за 

изменение на предназначението на някои помещения в 

сградата на Висшия съдебен съвет на ул. Екзарх Йосиф, № 14. 

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

4. Проект на решение относно предоставяне на 

информация на Министерство на финансите, необходима за 

изготвянето на финансова обосновка към проектозакони за 

изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 

и на Закона за съдебната власт, относно създаването на 

специализирани органи на съдебната власт.  

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 
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5. Проект на решение относно Проект на Закон за 

изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

Внася: Комисия по правни въпроси 

 

6. Проект на решение за изменение на решение на 

ВСС по протокол № 32/09.09.2010 г. относно командироване на 

представител на съдебната власт за участие в регионална 

конференция, посветена на борбата с корупцията чрез 

вътрешен контрол на съдебната власт и създаването на орган 

за инспекция на съдебните служби в Сърбия, 11 -13 октомври 

2010 г. - Белград. 

Внася: Комисия "Международно правно 

сътрудничество" 

 
 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: По т. първа, заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, комисията предлага 

на ВСС да приеме решение за провеждане на гласуване за 

назначаване на длъжността „младши прокурор" в органите на 

съдебната власт. Спазени са изискванията на закона, проведени са 

изпити. По предложение на Комисията по изборите, моля да се 

приеме за сведение списъка на отказалите се от участие кандидати 

в този конкурс, като причината за това е, че отказалите се са вече 

назначени като младши съдии в съдилищата и не желаят да 

участват като младши  прокурори. За протокола ще отразя, че те 

няма да бъдат извадени от списъка на класирането, а ще бъде 

отразено, че са заявили отказ. Така че да започнем, колеги. 

Гласуването ще бъде по реда на класирането и 

съобразно заявените желания. При попълване на местото следва 
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да се приеме решение за преустановяване на избора, съгласно 

нашата практика. 

  

1. ОТНОСНО: Предложение от председателите на 

Конкурсните комисии, провели конкурса за назначаване на младши 

прокурори в районните прокуратури, класирани според резултатите 

от тяхното представяне, съгласно чл.186 от ЗСВ и чл.3, ал.4 от 

Наредба №1/19.12.2007г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Таня Паунова Катрева, първо желание 

- Търново. Има едно место в Търново, моля да гласувате. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за", 0 „против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Таня 

Паунова Катрева на длъжността „младши прокурор" в Районна 

прокуратура-гр.Велико Търново, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мястото е заето във Велико 

Търново. 

Не провежда гласуване за Моника Добринова, поради  

заявен отказ. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Моника Пламенова 

Добринова, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Елена 

Шипковенска, поради  заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елена Светлинова 

Шипковенска, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Виолета 

Парпулова, поради  заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Виолета Стоянова 

Парпулова, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Димо Колев, 

поради заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димо Георгиев 

Колев, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Милен 

Иванов Бойчев, поради  заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Милен Иванов 

Бойчев, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Кирил 

Георгиев Димитров, поради  заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Кирил Георгиев 

Димитров, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Румен Георгиев Николов. Първо 

желание - Велико Търново, мястото е заето 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румен Георгиев 

Николов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.ВеликоТърново , поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Габрово. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за", 0 „против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.8.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Румен Георгиев Николов на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Габрово, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мястото е заето в Габрово. 

Светомир Витков Бабаков. Първо желание - Пловдив. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран е. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мястото е заето в Пловдив. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа „за", 0 „против" 

и 0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.9. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Светомир Витков Бабаков на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Пловдив, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Деян Сашов Захариев. Първо желание 

- СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа „за", 0 „против" 

и 0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.10. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Деян Сашов Захариев на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Деница Иванова Цветкова - не 

провежда гласуване, поради заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Деница Иванова 

Цветкова, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Юлиета Асенова Ушинска. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа „за", 0 „против" 

и 0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.12. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Юлиета Асенова Ушинска  на длъжността „младши прокурор" в 
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Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илияна Иванова Кирилова. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИМНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за", 0 „против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.13. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Илияна Иванова Кирилова  на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Зорница 

Ангелова Езикиева, поради заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Ангелова Езекиева, поради подадено заявление за отказ от 

участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши 

прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Бойко Стелианов Василев. Първо 

желание - Ловеч. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.15. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Бойко Стелианов Василев на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Ловеч, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Здравена Валентинова Петрова, не 

провежда гласуване за Пловдив, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Здравена 

Валентинова Петрова, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.16.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Здравена Валентинова Петрова на длъжността „младши 
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прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Борисов Петров . Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.17. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Ивайло Борисов Петров на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Владимир Цветелинов Колев. Първо 

желание - Шумен. 

АНЕЛИЯ АМИНГОВА: Избран е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.18. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Владимир Цветелинов Колев на длъжността „младши прокурор" в 
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Районна прокуратура-гр.Шумен, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Величка Петрова Христова. Първо 

желание - Пазарджик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.19. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Величка Петрова Христова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Пазарджик, считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Венислава Пламенова Йончева. Първо 

желание - Русе. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.20. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Венислава Пламенова Йончева на длъжността „младши прокурор" 
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в Районна прокуратура-гр. Русе, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Николов Кърпаров. Първо 

желание - Пазарджик, заето. Второто - Пловдив и то е заето 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.21. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за  Георги Николов 

Кърпаров, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.21.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за  Георги Николов 

Кърпаров, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - Кърджали. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.21.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Георги Николов Кърпаров  на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Кърджали, считано от датата на встъпване 

в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Венелинова Трифонова. 

Първо желание - Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.22. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Милена Венелинова Трифонова на длъжността „младши 

прокурор" в Районна прокуратура-гр.Плевен, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивелина Христова Христова-Желева. 

Първо желание - Варна. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.23. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Ивелина Христова Христова-Желева на длъжността „младши 

прокурор" в Районна прокуратура-гр.Варна, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Василева Василева. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.24. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Петя Василева Василева на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Елена Валериева Станева. Първо 

желание - Враца. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА:Избрана. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.25. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Елена Валериева Станева на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Враца, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Анелия Георгиева Тодорова. Първо 

желание - Сливница. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.26. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Анелия Георгиева Тодорова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Сливница, считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Минка 

Иванова Китова, поради заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.27. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минка Иванова 

Китова, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Веселина Иванова Няголова. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.28. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Веселина Иванова Няголова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Юриева Стоева. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА:Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.29. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Милена Юриева Стоева на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Елена Валентинова Луканова. Първо 

желание - Враца, няма място. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.30. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елена 

Валентинова Луканова, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Враца, поради попълване на 

местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ:Мария Божидарова Стоянова. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте. Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.31. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Мария Божидарова Стоянова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Валериев Първанов. Първо 

желание - СРП 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.32. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Иван Валериев Първанов на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 



 19

ГЕОРГИ ШОПОВ: Виолета Петрова Танаицова. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.33. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Виолета Петрова Танаицова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дарина Стефанова Павлова. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.34. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Дарина Стефанова Павлова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Тодорова Манева. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И:  

1.35. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Евгения Тодорова Манева на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Жаклин Таквор Кехецикян. Първо 

желание - Русе, заето е мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.36. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Жаклин Таквор 

Кехецикян, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Русе, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Варна. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.36.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Жаклин Таквор Кехецикян на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Варна, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивелина Стоянова Колева. Първо 

желание - София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И:  

1.37. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Ивелина Стоянова Колева на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Александрова Костадинова. 

Първо желание - София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

 1.38. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Петя Александрова Костадинова на длъжността „младши 

прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иво Валентинов Илиев. Първо 

желание - Търново, заета е бройката. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.39. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иво Валентинов 

Илиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Велико Търново, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Плевен, заета е 

бройката. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.39.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иво Валентинов 

Илиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.39.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Иво Валентинов Илиев на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Радослав Борисов Тодоров. Първо 

желание - Сливница, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.40. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Радослав 

Борисов Тодоров кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.40.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Радослав Борисов Тодоров на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Володиев Илиев. Първо 

желание - Кюстендил, има място. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.41. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Ивайло Володиев Илиев на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Кюстендил, считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Елена Георгиева Кювлиева. Първо 

желание - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, ако не се заблуждавам, 

София се запълни. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се заблуждаваш. 

 

                  /След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И:  

1.42. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Елена Георгиева Кювлиева на длъжността „младши прокурор" в 
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Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Йордан Петров Петров. Първо 

желание - София, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.43. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Йордан Петров 

Петров, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.София , поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Търново, не провежда 

гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.43.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Йордан Петров 

Петров кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Велико Търново , поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - Пловдив, не провежда 

гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.43.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Йордан Петров 

Петров кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание - Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.43.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Йордан Петров Петров на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Бургас, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дияна Любенова Илиева. Първо 

желание - Плавен, няма место. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.44. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Дияна Любенова 

Илиева кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Второ желание - Ловеч, заето е 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.44.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Дияна 

Любенова Илиева кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Ловеч поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитър Здравков Беличев. Първо 

желание - Пловдив, заето е местото. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.45. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър 

Здравков Беличев, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - София, заето е 

местото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.45.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър 

Здравков Беличев, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - Пазарджик, заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.45.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър 

Здравков Беличев, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание - Хасково. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.45.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Димитър Здравков Беличев на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Хасково, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Елена Иванова Стоилова. Първо 

желание - Варна, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.46. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елена Иванова 

Стоилова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Добрич. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за Добрич. Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.46.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Елена Иванова Стоилова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Добрич, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Анита Георгиева Димова. Първо 

желание - Благоевград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.47. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Анита Георгиева Димова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Благоевград, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Галина Мирчева Георгиева. Първо 

желание - СРП, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.48. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Галина Мирчева 

Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Пловдив, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.48.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Галина Мирчева 

Георгиева кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - Варна, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.48.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Галина Мирчева 

Георгиева кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание - Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.48.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Галина Мирчева Георгиева на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Перник, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване на Елена 

Розалинова, поради заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.49. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елена Димитрова 

Розалинова, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Веселин Пламенов Атанасов. Първо 

желание - София, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.50. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин 

Пламенов Атанасов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр. София, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Пловдив, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.50.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин 

Пламенов Атанасов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - Пазарджик, няма 

места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.50.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин 

Пламенов Атанасов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Четвърто желание - Перник, няма 

места. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.50.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин 

Пламенов Атанасов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пето желание - Ботевград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Още един глас за Веселин 

Атанасов. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.50.4. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Веселин Пламенов Атанасов на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Ботевград, считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Катя Валериева Иванова. Първо 

желание - София, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.51. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева 

Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ - Благоевград, няма места. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.51.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева 

Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - Перник, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.51.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева 

Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание - Кюстендил, няма 

места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.51.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева 

Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пето желание - Пловдив, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.51.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева 

Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Първото възможно за Смолян, 

гласуваме. Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.51.5. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Катя Валериева Иванова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Смолян, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Анна Йорданова Димова, не провежда 

гласуване поради отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.52. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Анна Йорданова 

Димова, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Николов Христов - Търново, 

няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.53. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов 

Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр. Велико Търново, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: СРП - няма места. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.53.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов 

Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Варна - няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.53.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов 

Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Бургас - няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.53.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов 

Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Габрово - няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.53.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов 

Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Габрово, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ловеч - няма места. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.53.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов 

Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Ловеч, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Плевен - няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.53.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов 

Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Осмо желание - Стара Загора, има 

места. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.53.7. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Христо Николов Христов на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Стара Загора, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Асен Александров Величков. Първо 

желание - Добрич, няма възможност. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.54. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен 

Александров Величков,  кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр. Добрич, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Варна, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.54.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен 

Александров Величков,  кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: София е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.54.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен 

Александров Величков,  кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сливница - заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.54.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен 

Александров Величков,  кандидат за длъжността „младши 
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прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Николов Николов. Първо 

желание - Стара Загора, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.55. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Николов 

Николов,  кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ямбол - има места. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за Ямбол. Избран е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.55.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Георги Николов Николов на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Ямбол, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мариела Димитрова Костова.... 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Тъй като единадесетото й желание 

е Монтана, да не ги изчитаме и единствената възможност за 

Монтана да гласуваме. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.56. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

1.56.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата. 

1.56.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата. 

1.56.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Ботевград, поради попълване на местата. 

1.56.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата. 

1.56.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Враца, поради попълване на местата. 

1.56.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Ловеч, поради попълване на местата. 

1.56.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата. 

1.56.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Смолян, поради попълване на местата. 
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1.56.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела 

Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Велико Търново, поради попълване на 

местата. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Още един глас. Избрана 

е. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.56.10. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Мариела Димитрова Костова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Монтана, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Ваня 

Борисова Иванова, поради заявен отказ. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.57. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ваня Борисова 

Иванова, поради подадено заявление за отказ от участие в 

гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за Десислава 

Георгиева Манасиева, поради заявен отказ. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.58. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десислава 

Георгиева Манасиева, поради подадено заявление за отказ от 

участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши 

прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ива Рашкова Рангелова. Тя има второ 

желание Разград. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.59. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ива Рашкова 

Рангелова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Русе, поради попълване на местата. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.59.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Ива Рашкова Рангелова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Разград, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Кръстева Каменова. Монтана 

заето ли е местото?  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Четвъртото желание - Видин. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.60. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Милена Кръстева 

Каменова, кандидат за длъжността „младши прокурор" в Районна 

прокуратура-гр.Монтана, поради попълване на местата. 

1.60.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Милена 

Кръстева Каменова, кандидат за длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр. Враца, поради попълване на местата. 

1.60.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Милена 

Кръстева Каменова, кандидат за длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр. Ловеч, поради попълване на местата. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.60.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Милена Кръстева Каменова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Видин, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валентина Тошкова Василева. За 

седмото място - Сливен. Да се отрази в протокола, че са указани 

тези неща. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.61. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина 

Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

1.61.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина 

Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на 

местата. 

1.61.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина 

Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата. 

1.61.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина 

Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата. 

1.61.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина 

Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 

1.61.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина 

Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Ямбол, поради попълване на местата. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.Още един глас. Избрана. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.61.6. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Валентина Тошкова Василева на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Сливен, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Калина Захариева Георагиева. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Поморие е единствената 

възможност, деветото й желание. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.62. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева 

Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

1.62.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина 

Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата. 

1.62.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина 

Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата. 

1.62.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина 

Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Ботевград, поради попълване на местата. 

1.62.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина 

Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата. 
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1.62.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина 

Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата. 

1.62.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина 

Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр. Пловдив, поради попълване на местата. 

1.62.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина 

Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.62.8. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Калина Захариева Георгиева на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Поморие, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Александрова Кръстева. Първо 

желание - Русе, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.63. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Росица 

Александрова Кръстева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Русе, поради попълване на 

местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Разград, местата са 

заети. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.63.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Росица 

Александрова Кръстева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Разград, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Ленков Георгиев. Първо 

желание - Пазарджик, заето. Няма  възможност. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.64. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата. 

1.64.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

1.64.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 

1.64.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на местата. 

1.64.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата. 
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1.64.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр. Монтана, поради попълване на местата. 

1.64.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Ботевград, поради попълване на местата. 

1.64.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата. 

1.64.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Хасково, поради попълване на местата. 

1.64.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата. 

1.64.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата. 

1.64.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков 

Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна 

прокуратура-гр. Габрово, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Зорница Руменова Атанасова. Тя е 

писала навсякъде. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: За Силистра е първата възможност. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.65. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Хасково, поради попълване на местата. 

1.65.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Кърджали, поради попълване на местата. 

1.65.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата. 

1.65.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на 

местата. 

1.65.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата. 

1.65.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Смолян, поради попълване на местата. 

1.65.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата. 

1.65.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата. 
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1.65.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата. 

1.65.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Поморие, поради попълване на местата. 

1.65.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Велико Търново, поради попълване на 

местата. 

1.65.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Сливен, поради попълване на местата. 

1.65.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата. 

1.65.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Русе, поради попълване на местата. 

1.65.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Видин, поради попълване на местата. 

1.65.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Враца, поради попълване на местата. 

1.65.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Габрово, поради попълване на местата. 



 50

1.65.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Ямбол, поради попълване на местата. 

1.65.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата. 

1.65.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Монтана, поради попълване на местата. 

1.65.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Добрич, поради попълване на местата. 

1.65.21. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата. 

1.65.22. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Шумен, поради попълване на местата. 

1.65.23. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Ловеч, поради попълване на местата. 

1.65.24. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата. 

1.65.25. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница 

Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в 

Районна прокуратура-гр.Ботевград, поради попълване на местата. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за Силистра. Избрана е. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.65.26. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Зорница Руменова Атанасова на длъжността „младши прокурор" в 

Районна прокуратура-гр.Силистра, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ралица Александрова Райчева. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.66. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на 

местата. 

1.66.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на 

местата. 

1.66.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на 

местата. 

1.66.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване 

на местата. 
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1.66.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, поради 

попълване на местата. 

1.66.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Разград, поради попълване на 

местата. 

1.66.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливен, поради попълване на 

местата. 

1.66.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на 

местата. 

1.66.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на 

местата. 

1.66.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Добрич, поради попълване на 

местата. 

1.66.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Русе, поради попълване на 

местата. 
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1.66.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Силистра, поради попълване на 

местата. 

1.66.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Шумен, поради попълване на 

местата. 

1.66.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Хасково, поради попълване на 

местата. 

1.66.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Видин, поради попълване на 

местата. 

1.66.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Враца, поради попълване на 

местата. 

1.66.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на 

местата. 

1.66.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване 

на местата. 



 54

1.66.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Габрово, поради попълване на 

местата. 

1.66.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ловеч, поради попълване на 

местата. 

1.66.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Смолян, поради попълване на 

местата. 

1.66.21. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица 

Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши 

прокурор"в Районна прокуратура-гр.Стара Загора, поради 

попълване на местата. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за Търговище. Още два 

гласа за Ралица. Избрана е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с18 гласа „за", 0 „против" и 0 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

1.66.22. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Ралица Александрова Райчева на длъжността „младши прокурор" 

в Районна прокуратура-гр.Търговище, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Поради заемане на местата 

преустановява гласуването. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА 

гласуването за останалите кандидати в класирането, 

поради попълване на местата за длъжността "младши 

прокурор" в районните прокуратури. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Преминаваме нататък. Точка втора - 

избор. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да  определи на Светослав Раев комплексна 

оценка от атестацията „добра" и предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на длъжността 

„районен прокурор" на РП гр. Тутракан, в който да вземе участие 

атестирания кандидат СветославРаев. 

Тъй като кандидатът е един предлагам гласуването да 

бъде електронно. 

Да гласуваме оценката. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Седемнадесет сме в момента. 

Обявете резултата. Със 17 гласа се приема оценката. И сега го 

изслушваме. 

/В залата влиза Светослав Раев/ 

Заповядайте! 

СВЕТОСЛАВ РАЕВ,: Уважаеми г-н главен прокурор, , 

уважаема г-жа Караиванова, уважаеми членове на ВСС казвам се 

Светослав Раев от гр. Тутракан съм и работя като прокурор в 
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прокуратурата в града от 2000-та година. Сега кандидатствам за 

втори мандат като административен ръководител на РП Тутракан.  

РП Тутракан обхваща съдебен район две общини - това е 

Тутракан и Главиница, с население около 40 х.души. През тази 2010 

г. работихме двама прокурори и продължаваме да работим, след 

като миналата година, знаете, с прокурор Добрев, той за съжаление 

все още е висящ и не е решен, а тази година прокурорът Йолов е 

командирован в Силистра от началото на годината, иначе щата ни е 

за четирима прокурори. 

Като материално обезпечение сме много добре. 

Палатата, в която се помещава РП Тутракан разполага с всички 

условия за една добра работа на магистратите и на служителите. В 

тази връзка искам да изкажа и благодарност за миналогодишната 

своевременна подкрепа относно отпуснати средства за 

ремонтиране покривната конструкция на цялата съдебна палата. 

В РП Тутракан, както и на всички други места е въведен 

случайният принцип на разпределение на преписки и дела, а също 

така и от м. януари 2008 г. унифицираната информационна система, 

като движението на всички преписки и дела се въвежда 

своевременно от служител, който се занимава само с тази дейност. 

Като прокурор, който  е работил, както казах, повече от 

десет години считам, че познавам добре спецификата на района, 

криминогенната обстановка на същия. Ако ми гласувате доверие и 

ми дадете възможност, шанс за още един мандат считам, че ще 

доразвия всички хубави неща, които са се случвали и продължават 

да се случват в нашата прокуратура, а негативите ще бъдат 

преодолени. 

Като приоритети, съвсем накратко, мога да кажа от мое 

име какво мисля да правя и какво правя през тези години в които 
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бях и досегашен административен ръководител. Считам, че следва 

да продължи да се утвърждава екипния принцип между прокурор и 

разследващ, тъй като в нашия район той дава много добри 

резултати. Щатът от разследващи полицаи е попълнен и 

последните две години работим много добре. Също така следва да 

се сведе до минимум броя на върнатите за доразследване  дела от 

съда и на оправдателните присъди, като искам да кажа преди 

всичко това, че следва да се анализират внимателно, най-вече 

причините, поради които дела се връщат и има оправдателни 

присъди, за да не се повтарят отново и отново допуснатите грешки. 

Аз считам, че последните промени по НПК също допринасят за 

избягване на връщане на дела, имам предвид най-вече 

предявяване на разследването, където в началото имахме малко 

проблеми,  и сега обстоятелството, че ако обвиняемият и неговия 

защитник поискат тогава им се предявява разследването. Също 

така, съвсем накратко, искам да кажа,че нашата прокуратура работи 

много добре по бързи и незабавни производства. Те са ни 

приоритет. Имаме най-добри резултати от областта и вчера, тъй 

като правим в момента отчета за деветмесечието погледнах какви 

са резултатите, за първите девет месеца имаме 22 незабавни и 20 

бързи производства, което считам, че за една малка прокуратура 

като нашата е добър резултат. Винаги, когато са налице 

основанията за отпочване на такива производства - чл. 356 и чл. 

365 от НПК. Ние отпочваме такива производства, ефекта е много 

добър. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Сигурно имате и друго какво да 

споделите. Ако имат въпроси колегите. Няма. Благодаря Ви, ща 

изчакате. 

/От залата излиза Светослав Раев/ 
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Заповядайте, г-н Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, аз подкрепям предложението 

на главния прокурор за Светослав Раев за втори мандат. Той е един 

от малкото прокурори, който е бил и съдия. Той започна кариерата 

си като съдия, беше председател и на съда в Тутракан, след това 

премина на работа в прокуратурата. Освен всичко написано в 

документа за него, не е отразено, че при проверката на 

Инспектората миналата година  по предложение на Инспектората 

беше награден от ВСС. Затова предлагам да го подкрепим за втори 

мандат.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Караиванова, Вие искахте 

думата. 

АНА КАРАИВАНОВА: Благодаря, г-жо председателстващ. 

Г-н Петров ме изпревари, ние действително сме направили  

предложение за поощрение, защото общо взето работата му е 

много добре организирана, с изключение на прокурора Добрев, за 

когото тук взимахме различни решения. Смятам, че действително 

така както са изложени фактите, той заслужава тази награда. Не си 

спомням само дали действително го поощрихте. Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Само с едно изречение искам да 

потвърдя мотивите си, които съм изложил писмено. Мисля, че чухме 

едно добро изложение, колегата Раев има успешен първи мандат. 

Настоятелно препоръчвам да го изберем за последно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Гласуваме, колеги. 

Поканете го да обявим резултата./Влиза Светослав Раев/ Ето, 

виждате таблото, колега. Единодушно сте избран за втори мандат, 

желая Ви успех! 

СВЕТОСЛАВ РАЕВ: Много благодаря!/напуска залата/ 
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2. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на 

длъжността "Административен ръководител - районен прокурор" на 

Районна прокуратура - гр. Тутракан 
Кандидати:    
- Светослав Раев Раев - и.ф. административен 

ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Тутракан  
/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа „за", 0 „против" 

и 0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р    Е   Ш   И: 

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

Светослав Раев Раев - и.ф. административен ръководител-

районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Тутракан, с ранг 

„прокурор в ОП", комплексна оценка от атестацията „добра". 
2.2. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 18 /осемнадесет/ гласа „за", 

0 /нула/ „против" и 0 /нула/ „въздържали се", на основание чл. 

171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Светослав Раев Раев - и.ф. 

административен ръководител-районен прокурор на Районна 

прокуратура-гр.Тутракан, с ранг „прокурор в ОП", на длъжността 

„административен ръководител - районен прокурор" на 

Районна прокуратура - гр.Тутракан, с ранг „прокурор в ОП", с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, за да бъде избран за районен 

прокурор на РП Тутракан Светослав Раев ВСС взе предвид 

направеното предложение, изказванията, безспорно изложената 

концепция от кандидата. От тях може да се направи извода, че той 

притежава необходимите морални,  професионални качества и 

опит. Това ни убеждава, че той може да се справи с тази позиция. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение за 

провеждане на избор за назначаване на длъжността районен 

прокурор в РП Царево, в който да вземе участие Катя Евтимова. 

Оценката е приета. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да изслушаме кандидата. 

/Влиза Катя Евтимова/ 

Заповядайте, колега Евтимова. 

КАТЯ ЕВТИМОВА: Уважаеми членове на ВСС, казвам се 

Катя Евтимова и съм кандидат за длъжността „административен 

ръководител" на РП Царево. Накратко за себе си бих искала да 

кажа, че работя в прокуратурата от 11 години, като преди това три 

години съм била следовател към ОСлС в Бургас, с месторабота ТО 

Царево. Познавам работата на административния ръководител, тъй 

като я изпълнявам в момента. През 2006 г. бях назначена на 

длъжността „заместник-административен ръководител", но реално 

функциите съм изпълнявала и преди това, тъй като до 2006 г. бяхме 

само двама прокурори. Познавам в детайли работата на РП Царево 

и мога да кажа,че е добре работеща прокуратура. Районът ни е 

изключително спокоен. Основните престъпления които се 

извършват са престъпления против собствеността и то през летния 

туристически сезон, извършвани от гастролиращи престъпни групи. 

Позната съм на хората в региона, тъй като съм живяла и израснала 

в Царево. Работим в отлични отношения с колегите от съда, с 
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началниците на полицейските управления и със самите полицаи, 

периодично провеждаме срещи.  

Основните приоритети в моята работа ще бъдат 

свързани със срочност и качество  на прокурорската работа, 

координация с разследващите органи и съда и екипния принцип на 

работа. Това са все утвърдени при нас позиции.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако имат  колегите въпроси към Вас. 

Да, заповядайте, г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Благодаря. Аз държах да взема думата 

в присъствието на колегата Евтимова съвсем съзнателно, защото й 

дължа едно извинение. И мисля, че когато човек е сбъркал трябва 

да се извини публично. Аз вече веднъж бях правил предложение за 

г-жа Евтимова, станаха скандали в района, за което частично и тя 

отговаря, наложи се да направим проверки и се наложи временно 

да отложим гласуването по този избор. Не съжалявам, че го 

направих, защото сега мога с чиста съвест да кажа, че г-жа 

Евтимова, която е един от най-проверяваните прокурори в 

прокуратурата, мога с чиста съвест и с много устойчива убеденост 

да я препоръчам за следващ мандат. Нищо нередно не 

установихме, държа това да се знае, защото бяха плъзнали 

спекулации в медиите. Действително, в района има извършени 

безобразия, но отговорността за тях, за съжаление, пак е в 

прокуратурата, но другаде в прокуратурата, а не в нея. Така че, като 

се извинявам на г-жа Евтимова за забавянето, което за съжаление 

бяхме принудени да направим, моля и колегите от ВСС да 

подкрепят кандидатурата й. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Други въпроси има ли 

към колегата Евтимова? Няма. Благодаря Ви, ще изчакате. 

/Катя Евтимова напуска залата/ 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако приемем, че всъщност 

предложението беше обсъдено в присъствието на кандидата, 

допълнително аргументирано, да гласуваме. Седемнадесет сме, 

да./Влиза Катя Ефтимова/ Единодушно, г-жо Евтимова сте избрана. 

Честито, желая Ви успех!  

КАТЯ ЕВТИМОВА: Благодаря!/напуска залата/ 
 

3. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на 

длъжността "Административен ръководител - районен прокурор" на 

Районна прокуратура - гр.Царево 
Кандидати:    
- Катя Иванова Евтимова - и.ф. административен 

ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Царево 

/Атестирана с решение на ВСС по Протокол №32/09.09.2010г. - 

комплексна оценка от атестацията „много добра"/    
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3.1. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 18 /осемнадесет/ гласа „за", 

0 /нула/ „против" и 0 /нула/ „въздържали се", на основание чл. 

171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катя Иванова Евтимова - и.ф. 

административен ръководител-районен прокурор на Районна 

прокуратура-гр.Царево, с ранг „прокурор в ОП", на длъжността 

„административен ръководител - районен прокурор" на 

Районна прокуратура - гр.Царево, с ранг „прокурор в ОП", с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, г-жа Евтимова 

безспорно притежава необходимите професионални качества, 

нравствени и морални, безспорно е това, че нейния избор във 

времето се проточи доста дълго, но това пък даде възможност да се 

провери изцяло нейната дейност, за щастие се оказа, че тя 

изпълнява безукорно своите задължения, така че поради тези 

причини ВСС й даде кредит на доверие, за да продължи тази нейна 

дейност. 

Следваща точка. Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на длъжността 

“военно-окръжен” прокурор на Военно-окръжна прокуратура – 

София, в който да вземат участие атестираните кандидати, те са с 

приети оценки, Спас Тодоров Илиев, който в  момента изпълнява 

функциите на “административен ръководител” и Нивелин Пенчев 

Начев. 

За провеждане на избора предлагам комисия в състав: г-

н Гатев, г-н Колев, г-жа Костова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме комисията. Приема се. 

 

4. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – 

“Административен ръководител – военно-окръжен прокурор” на 

Военно-окръжна прокуратура – гр. София 

Кандидати: 

- Спас Тодоров Илиев – и.ф. административен  

ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна 

прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” 

/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №24/24.06.2010 г., 

т. 5.2., комплексна оценка „много добра" / 



 64

- Нивелин Пенчев Начев – прокурор във Военно-

окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” 

/Атестиран с решение на ВСС по протокол № 24/24.06.2010 г., 

т. 5.1., комплексна оценка “много добра/ 

 

/След проведеното явно гласуване/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4.1. Избира комисия по провеждане на избора: Георги 

Гатев, Иван Колев, Капка Костова. 

4.2.ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител – военно-

окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София 

в който вземат участие кандидатите: Спас Тодоров Илиев – и.ф. 

административен ръководител – военно-окръжен прокурор на 

Военно-окръжна прокуратура – гр. София и Нивелин Пенчев Начев 

– прокурор във Военно-окръжна прокуратура – гр. София. 

 

/В залата влиза Спас Илиев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! 

СПАС ИЛИЕВ: Уважаеми членове на ВСС, в предишното 

изслушване подробно изложих концепцията си за развитие на 

Военно-окръжна прокуратура – София. Към това какво мога да 

добавя – пред Военната прокуратура се очертава един тежък 

момент с оглед намаления обем на работа, което е необходимо да 

се извърши една реорганизация. Считам, че същата следва да бъде 

една балансирана, която да позволи с оптимален брой хора да се 

свърши новия обем от работа. Обемът на работа намаля с оглед 

намаляването на подсъдността, на първо място излязоха 
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служителите на Националната полиция, а предстои и свиване на 

въоръжените сили на България. Няма друго какво да добавя. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако има въпроси. Спомняме си и 

предишното изложение, разбира се, не може да бъде качествено 

различно от това, което сега бихте казали, така че щом няма 

въпроси, благодаря Ви.  

/От залата излиза Спас Илиев и влиза Нивелин Начев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега Начев. 

НИВЕЛИН НАЧЕВ: Уважаеми колеги, при предишното 

изслушване вече изложих тезата си за необходимостта от 

преодоляване на дефицита на доверие от обществото, 

международните партньори и законодателя към военните 

прокуратури и тезата, че този дефицит може и трябва да бъде 

преодолян чрез значително повишаване на ефективността в 

специфичните за тези прокуратури сфери на дейност. 

Преследването на корупцията при доставките за армията и 

освобождаването с ненужни имоти е дейност, която засяга 

значителни обществени ресурси, което е възложено главно на 

Военно-окръжната прокуратура – София, и която не бележи особени 

успехи. Наказателното преследване на престъпления, извършени 

по време на задгранични военни мисии също е дейност специфична 

за тази прокуратура, в нея обаче до момента липсват 

взаимодействието със съюзническите сродни органи и начина на 

осъществяване при нея е характерния за НАТО-вските военни 

прокуратури. За да докажат обществената потребност от тях 

военните правозащитни органи трябва да опровергаят внушенията, 

че са бездействаща сталинистка отживелица и да бъдат възприети 

като структури идентични с останалите военни правозащитни органи 

в НАТО. И най-значима роля в този процес се пада на Военно-
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окръжна прокуратура – София, поради специфичните й функции. В 

най-общ план виждам средствата за тази промяна в следните 

направления: концентриране на усилията върху тежки престъпления 

с голяма обществена значимост, възприемане на проактивен 

подход в борбата с корупцията в тясно взаимодействие с Военна 

полиция и ДАНС, създаване у военните магистрати на самочувствие 

на магистрати, което ще преодолее резервираността им към 

работата по дела, засягащи значителни обществени интереси и ще 

стимулира инициативността и самостоятелността й, избягване на 

близки неформални контакти с лица, разследвани за корупционни 

престъпления, независимо колко висока длъжност заемат, 

иницииране от административния ръководител на дисциплинарни 

производства по реда на ЗСВ, без да се чакат разпореждания от 

висшестоящи органи, създаване на психологическа атмосфера, 

която да не предразполага нарушилите Етичните правила на 

магистратите да кандидатстват и да изпълняват ръководни 

длъжности, избягване на самоцелната конфронтация с горестоящи 

прокуратури и стремеж към съвместно решаване на проблемите, 

стриктно придържане към принципа на случайно разпределение на 

делата, придобиване у военните прокурори и следователи на 

допълнителна квалификация, която е необходима за разследване 

на икономически престъпления и престъпления, извършени в 

чужбина, установяване на взаимодействие с военните 

правозащитни органи от страните на НАТО и преди всичко от 

страните, с които съвместно участваме във военни мисии в 

чужбина. Положително би се отразило на ефективността на 

работата и отношението на обществото и освобождаването и 

пренасочването на материални и кадрови ресурси чрез 

командироване на военни прокурори в по-натоварените 
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прокуратури, закриване на участъците в Благоевград и в Кюстендил, 

анализ на дейността на администрацията и предоставяне 

излишните бройки на други прокуратури, преназначаване на 

военните следователи като прокурори в същата прокуратура и на 

реални длъжности в други прокуратури, след очакваната промяна в 

Закона за съдебната власт. 

Издигнах кандидатурата си, защото считам, че 

следването на изложените приоритети и задачи би било по-успешно 

с нов ръководител и защото смятам, че за четири години работа във 

Военно-апелативна прокуратура имам достатъчно познания и 

умения за решаването им. И заключение отново искам да ви 

приканя да подкрепите промяна в работата на Военната 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря. Има ли въпроси към 

кандидата? Няма. Благодаря Ви. 

/От залата излиза Нивелин Начев/ 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, вече имахме повод 

да водим този диалог. Аз съм си направил предложението за полк. 

Илиев, повторих го, защото ако си спомняте на миналото гласуване 

не му стигна един глас, това ми даде основание да смятам, че все 

пак той се ползва с една немалка подкрепа. Разбира се, ако ВСС не 

му даде доверието си очевидно аз няма да упорствам повече. Така 

че смятам, че независимо от всички трудности, които бяха и 

обективни в работата на Военната прокуратура – София, той 

положи огромни усилия, има огромна енергия и ми се струва, че 

трябва да бъде подкрепен. Това е единственото, което мога да 

кажа. Разчитам да подкрепите това предложение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. 

Г-н Цонев. 
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ЦОНИ ЦОНЕВ: Уважаема проф. Мингова, колеги, аз 

предлагам да продължим практиката, която имаме досега, и която 

сме утвърдили, а именно когато един магистрат проведе успешен 

първи мандат, какъвто е и обсъждания случай, да му дадем 

възможност да изкара и следващия втори мандат. Иска ми се да 

имаме днес избор, защото не бива повече Военно-окръжната 

прокуратура да стои без ръководител. Благодаря. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Още повече, искам само да допълня, 

че сега той изпълнява функциите на ръководител, доказа през този 

период от време …/намесва се Анелия Мингова – изказване ли 

правите, г-н Шопов?/ Георги Шопов – просто допълвам само. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Кипринска. 

МАЯ КИПРИНСКА: Колеги, аз работех със звеното на 

Военна прокуратура в една сграда и познавам и работата на 

колегите, които е ръководил г-н Спас Илиев. Искам да ви кажа, че 

като ръководител той покрива една много по-голяма територия от 

една окръжна прокуратура, съставните на Софийска окръжна, на І-

ва армия, така точно да го кажа. Колегата е изключително 

подготвен, познаващ административните проблеми на региона и 

смятам, че трябва да се доверим на това, което е изписано и в 

предложението, а и успешния му мандат да бъде повторен, с оглед 

новите приоритети да ги довърши, познавайки добре работата си. 

Ще гласувам за предложението. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Ако няма други 

изказвания, комисията да заповяда. 

 

/След избора/ 

/В залата присъстват Спас Илиев и Нивелин Начев/ 
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ГЕОРГИ ГАТЕВ: Протокол за избор на административен 

ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна 

прокуратура – гр. София 30.09. Избраната комисия от ВСС за 

провеждане на избора в състав: председател – Георги Гатев и 

членове Иван Колев и Капка Костова пристъпи към гласуването. В 

гласуването са участвали 17 членове на ВСС, съобразно 

приложения списък, отсъстват 6. Изборът започна в 10,20 ч. и 

приключи в 10,30 ч. При отваряне на кутията от тайното гласуване 

се намериха 17 бели плика, при отваряне на пликовете от тях бяха 

извадени 17 броя бюлетини, от които се установи следното: за Спас 

Тодоров Илиев – 16 броя, за Нивелин Пенчев Начев – 1 брой, 

недействителни няма, бюлетини празни няма. При получения 

резултат комисията намира, че за административен ръководител – 

военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. 

София е избран Спас Тодоров Илиев. 

ГЛАСОВЕ: Честито! 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4.3. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат:  с 16 /шестнадесет/ 

гласа "за" за Спас Тодоров Илиев и 1 /един/ глас "за" за 

Нивелин Пенчев Начев, на основание чл. 171 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Спас Тодоров Илиев – и.ф. административен 

ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна 

прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” на 

длъжността "Административен ръководител – военно-окръжен 

прокурор” на Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг 

“прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово 

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

следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

/От залата излизат Спас Илиев и Нивелин Начев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Шопов, да обобщите резултата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, при проведеното 

гласуване по категоричен начин беше избран Спас Тодоров Илиев. 

Причините за това са, че той притежава необходимите 

професионални и нравствени качества, притежава необходимия 

опит, справил се е успешно с досегашния си мандат. Да му 

пожелаем успешен път и за в бъдеще. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Христо Маринов Киновски комплексна оценка от 

атестацията “много добра”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

5. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на 

длъжността "Административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - гр. Никопол    
Кандидати:    
- Ивайло Атанасов Тодоров – прокурор в Районна 

прокуратура – гр. Плевен - /Атестиран с решение на ВСС по 

протокол № 23/17.06.2010 г., т. 11.2. – комплексна оценка 

“много добра”/    
- Христо Маринов Киновски – следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. Плевен 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Христо Маринов Киновски – следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура – гр. Плевен, с ранг "следовател в 

НСлС" комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Тодоров е с приета оценка, 

така че комисията предлага на ВСС да приеме решение за 

провеждане на избор за назначаване на длъжността “районен 

прокурор” на Районна прокуратура – Никопол, в който да вземат 

участие Христо Маринов Киновски, който е предложение на 

административния ръководител и Ивайло Атанасов Тодоров. 

За провеждане на избора предлагам комисия в състав: г-

н Гатев, г-н Колев, г-жа Костова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5.2. Избира комисия по провеждане на избора: Георги 

Гатев, Иван Колев и Капка Костова. 

5.3. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - гр. Никопол, в който вземат 

участие кандидатите: Ивайло Атанасов Тодоров – прокурор в 
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Районна прокуратура – гр. Плевен и Христо Маринов Киновски – 

следовател в Окръжен  следствен отдел в Окръжна прокуратура – 

гр. Плевен. 

 

/В залата влиза Ивайло Тодоров/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! 

ИВАЙЛО ТОДОРОВ: Добър ден! Казвам се Ивайло 

Тодоров, на 44 години, женен съм, с едно дете. Работя в системата 

от 1995 година като помощник-следовател, следовател и от 2006 г. 

прокурор. Районна прокуратура – Никопол е, по мое мнение, една 

добра прокуратура и евентуално ако бъда избран за 

административен ръководител на същата, ако не успея да подобря 

работата, поне ще се старая да бъде на същото ниво. Това е, което 

мога да кажа. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Дали имат въпроси колегите към 

Вас? Няма. Благодаря Ви. 

ИВАЙЛО ТОДОРОВ: И аз. 

/От залата излиза Ивайло Тодоров и влиза Христо 

Киновски/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега! 

ХРИСТО КИНОВСКИ: Добър ден! Уважаема г-жо 

Председателстващ, уважаеми дами и господа членове на ВСС, 

казвам се Христо Киновски, на 44 години, от град Плевен. Заставам 

пред вас, за да потвърдя готовността си да поема едно сериозно 

предизвикателство. Предложението, което е направил моят бивш 

административен ръководител пред вас приемам като 

изключително висока чест и заявявам, че съм готов да направя 

всичко необходимо, за да оправдая оказаното ми доверие. 

Започнал съм работа през 1990 г. като полицаи в град Плевен, 
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преминал съм през оперативните служби, от 1996 г. съм следовател 

в Окръжен следствен отдел – Плевен, където работя и до днес. 

Занимавал съм се основно с разследване на тежки криминални 

престъпления, като през последните години съм участвал 

включително и в екипни разследвания на тежки транспортни и 

икономически престъпления.  Във времето, през което съм градил 

професионалната си кариера съм се запознал и поддържам към 

настоящия момент добри контакти с всички колеги на всички нива от 

структурите на съда, на прокуратурата, на следствието, 

включително и на Гранична полиция и на Съдебна охрана. 

Познавам се лично с всички колеги, които заемат ръководни и 

редови длъжности в тях, познавам територията на Никополската 

районна прокуратура, както на град Никопол, така и на град 

Гулянци, както териториално, така и организационно. В 

обслужваната от Районна прокуратура – Никопол влизат градовете 

Никопол и Гулянци и население около 25 – 27 000 души, като 

основно на база географското разположение на Районната 

прокуратура основните престъпления, които се извършват на 

нейната територия през последните години са свързани основно с 

ползването на земеделските земи, където вървят и сериозни 

разследвания към настоящия момент там.  

Ако получа вашият глас за ръководител на Районна 

прокуратура – Никопол виждам основните приоритети в нейната 

дейност най-вече в стриктното разпределение на случаен принцип 

на съответните преписки и основно смятам да насоча дейността на 

прокуратурата към своевременното приключване на досъдебните 

производства. Смятам да подобря контактите с представителите на 

полицията, с оглед повишаване качеството на досъдебното 

производство, най-вече с оглед избягване на връщане на делата от 
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съда и, разбира се, търсене на максимално качество на актовете, 

които се постановяват. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Дали имат въпроси колегите? Не 

виждам. Благодаря Ви. 

ХРИСТО КИНОВСКИ: Благодаря ви. Лека и ползотворна 

работа! 

/От залата излиза Христо Киновски/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, аз наистина няма да 

ви оттегчавам, направил съм предложение, поддържам го, смятам, 

че трябва да се доверим на колегата, чието изложение чухме 

накрая, достатъчно убедително беше, препоръчвам ви да го 

подкрепим. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други изказвания няма. Да заповяда 

комисията. 

 

/След избора/ 

/В залата присъстват Ивайло Тодоров и Христо Киновски/ 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Резултати от проведеното тайно 

гласуване за избор на административен ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура – град Никопол. Комисията на 

ВСС за провеждане на избора в състав: председател Георги Гатев и 

членове Иван Колев и Капка Костова пристъпи към провеждане 

гласуването. В гласуването са участвали 18 членове на ВСС, 

съобразно приложения списък, отсъстват 5. Изборът започна в 

10,35 ч. и приключи в 10,40 ч. При отваряне на кутията от тайното 

гласуване се намериха 18 бели плика, при отваряне на пликовете от 

тях бяха извадени 18 броя бюлетини, от които се установи 

следното: за Ивайло Атанасов Тодоров – 0 броя, за Христо Маринов 
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Киновски – 17 броя, недействителна 1 бюлетина, празни бюлетини 

няма. При получения резултат комисията намира, че за 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – гр. Никопол е избран Христо Маринов Киновски. 

ГЛАСОВЕ: Честито! 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5.4. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: 0 /нула/ гласа за 

Ивайло Атанасов Тодоров, 17 /седемнадесет/ гласа “за” за 

Христо Маринов Киновски и 1 /една/ недействителна бюлетина, 

на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Маринов 

Киновски – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура – гр. Плевен, с ранг “следовател в НСлС” на 

длъжността "Административен ръководител – районен 

прокурор” на Районна прокуратура – гр. Никопол, с ранг 

“прокурор във ВКП и ВАП”, с основно 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 излизат Ивайло Тодоров и Христо Киновски/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, за районен прокурор 

на Районна прокуратура – Никопол беше избран Христо Киновски. С 

вота си ВСС даде кредит на доверие, явно колегата показа 

познаване на проблемите в Никопол, има визия за тяхното 

решаване, да му пожелаем успешен път! 
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Точка шеста. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Преди да продължите, г-н Шопов, 

само ще помоля въз основа на чл. 34 мисля, ал. 4, тъй като ми се 

налага да отсъствам до края на заседанието, по старшинство 

трябва да се председателства… 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Може ли едно предложение, г-жо 

Мингова? 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Тъй като кворума е “на ръба”, аз за 

съжаление също имам международна среща планирана за след 

малко и трябва да напусна, не може ли да приключим с 

гласуванията, поне тези, които са заместници на 

административните ръководители и ако не възразявате да 

направим едно извънредно заседание за един час утре, да не би 

кворума да спадне. 

ГЛАСОВЕ: Има съвещание. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Моля за извинение тогава. 

/говорят всички в залата/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Мисля, че г-н Цонев по реда на 

старшинството трябва да председателства. Моля Ви, заповядайте! 

/От залата излиза Анелия Мингова/ 

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                  Проф.д-р Анелия Мингова 
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ЦОНИ ЦОНЕВ: Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с  което да определи на Веселин Стоев комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Приема се.  

 

6. ОТНОСНО: Избор на заместник на административния 

ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор” на Военно-

апелативна прокуратура 

 

Кандидати: 

- Веселин Стоянов Стоев – заместник на 

административния ръководител – заместник-военно-апелативен 

прокурор на Военно-апелативна прокуратура, с ранг “прокурор във 

ВКП и ВАП” 

- Илиан Илианов Георгиев – прокурор във Военно-

окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП” 

 

/След проведеното явно гласуване 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Веселин Стоянов Стоев – заместник на административния 

ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-

апелативна прокуратура, комплексна оценка от атестацията 

„много добра". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме на Илиан Илианов Георгиев комплексна оценка от 

атестацията “много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Илиан Илианов Георгиев – прокурор във Военно-окръжна 

прокуратура – гр. София, комплексна оценка от атестацията 

„много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да проведе избор за заместник-военно-

апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, в който да 

вземат участие Веселин Стоев и Илиан Георгиев. За провеждане на 

избора предлагам комисия в състав: г-н Гатев, г-н Колев, г-жа 

Костова. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: На въпроса на г-н Велчев, проучихме 

въпроса, не сме нарушили закона, така че аз предлагам по този 

начин да се проведе. Предложението за Веселин Стоев е от 

административния ръководител. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6.3. Избира комисия по провеждане на избора – 

Георги Гатев, Иван Колев и Капка Костова. 

 

/След гласуването/ 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Резултати от проведеното тайно 

гласуване за избор на заместник на административния ръководител 

– заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна 

прокуратура, проведено на 30 септември 2010 г. Избраната комисия 

от ВСС за провеждане на избора в състав: Председател Георги 

Гатев и членове Иван Колев и Капка Костова пристъпи към 

провеждане на гласуването. В гласуването са участвали 17 члена 

на ВСС, съобразно приложения списък, отсъстват 6. Изборът 

започна в 10,45 ч. и приключи в 10,50 ч. При отваряне на кутията от 

тайното гласуване се намериха 17 бели плика, при отваряне на 

пликовете от тях бяха извадени 17 броя бюлетини, от които се 

установи следното: за Веселин Стоянов Стоев – 17 броя, за Илиан 

Илианов Георгиев – 0 броя, недействителни бюлетини няма, празни 

няма. При получения резултат комисията намира, че за заместник 

на административния ръководител – заместник-военно-апелативен 

прокурор на Военно-апелативна прокуратура е избран Веселин 

Стоянов Стоев. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6.4. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: със 17 

/седемнадесет/ гласа „за" за Веселин Стоянов Стоев и 0 /нула/ 

гласа за Илиан Илианов Георгиев, на основание чл. 171, ал. 1 от 
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ЗСВ НАЗНАЧАВА Веселин Стоянов Стоев – заместник на 

административния ръководител – заместник-военно-апелативен 

прокурор на Военно-апелативна прокуратура, с ранг “прокурор във 

ВКП и ВАП” на длъжността „заместник на административния 

ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор” на 

Военно-апелативна прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП и 

ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение  съгласно 

Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Колеги, продължаваме.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на избор за заместник-военно-окръжен 

прокурор, в който да вземат участие Евгени Иванов и Илиан 

Георгиев. 

Предлагам комисия в състав: г-н Гатев, г-н Колев и г-жа 

Костова. 

 

7. ОТНОСНО: Избор на заместник на административния 

ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-

окръжна прокуратура – гр. София 

Кандидати: 

- Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-

окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП” 

/Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 15/15.04.2010 г., 

т. 2.1. – комплексна оценка “много добра”/ 

- Илиан Илианов Георгиев – прокурор във Военно-

окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП” 

/Атестиран с решение на ВСС по т.6.2 на настоящия 

протокол – комплексна оценка “много добра”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

7.1. Избира комисия по провеждане на избора – 

Георги Гатев, Иван Колев и Капка Костова. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложението на административния 

ръководител е за Евгени Иванов. 

 

/След избора/ 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Резултати от проведеното тайно 

гласуване за избор на заместник на административния ръководител 

– заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна 

прокуратура – гр. София, проведено на 30 септември 2010 година. 

Комисията на ВСС за провеждане на избора в състав: председател 

Георги Гатев и членове Иван Колев и Капка Костова пристъпи към 

провеждане на гласуването. В гласуването са участвали 17 членове 

на ВСС, съобразно приложения списък, отсъстват 6. Изборът 

започна в 10,55 ч. и приключи в 11,00 часа. При отваряне на кутията 

от тайното гласуване се намериха 17 бели плика, при отваряне на 

пликовете от тях бяха извадени 17 броя бюлетини, от които се 

установи следното: за Евгени Иванов Иванов – 17 броя, за Илиан 

Илианов Георгиев – 0 броя, недействителни бюлетини няма, празни 

пликове няма. При получения резултат комисията намира, че за 

заместник на административния ръководител – заместник-военно-

окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София е 

избран Евгени Иванов Иванов. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7.2. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: със 17 

/седемнадесет/ гласа „за" за Евгени Иванов Иванов и 0 /нула/ 

гласа за Илиан Илианов Георгиев, на основание чл. 171, ал. 1 от 

ЗСВ НАЗНАЧАВА Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-

окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП” на 

длъжността „заместник на административния ръководител – 

заместник-военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна 

прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП”, с основно 

месечно трудово възнаграждение  съгласно Таблица № 1, считано 

от датата на встъпване в длъжност. 

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Колеги, продължаваме със следващия 

избор по точка 8. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мария Нейкова комплексна оценка 

от атестацията “много добра”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Приема се. 

 

8. ОТНОСНО: Избор на заместник на административния 

ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска 

прокуратура 

Кандидати: 

- Чавдар Стоянов Ангелов – прокурор в Районна 

прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП” 

- Мария Господинова Нейкова – прокурор в Софийска 

градска прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” 
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- Юлиана Петкова Кацарова – Чорбаджиева – 

прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП 

и ВАП” - /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 

47/26.11.2009 г., т. 36 -  комплексна оценка “много добра”/ 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Мария Господинова Нейкова – прокурор в Софийска градска 

прокуратура, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Чавдар Стоянов Ангелов 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Чавдар Стоянов Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – гр. 

София, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Кандидатът Юлиана Кацарова 

Чорбаджиева има приета оценка, така че комисията предлага на 
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ВСС да вземе решение за провеждане на избор за назначаване на 

длъжността “заместник градски прокурор” на Софийска градска 

прокуратура, в което да вземат участие кандидатите Мария 

Нейкова, Чавдар Ангелов и Юлиана Кацарова. Чавдар Ангелов е 

предложение на административния ръководител. Предлагам 

комисия в състав: г-н Гатев, г-н Колев, г-жа Костова. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Избираме комисията. Избрана е. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8.3. Избира комисия по провеждане на избора – 

Георги Гатев, Иван Колев и Капка Костова. 

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Има ли становища? 

Заповядайте, г-н Велчев! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, аз ще си позволя да 

кажа няколко думи за един от колегите, които познавам – Чавдар 

Ангелов. Познавам го от доста години, когато той е командирован в 

Софийската градска прокуратура. Работил е по много изключително 

трудни дела, личните ми впечатления са добри, смятам, че той 

проявява сериозна усърдие, придоби и сериозен опит в последните 

години, градския прокурор го оценява по същия начин, така че 

просто искам когато гласувате да имате предвид тази оценка, която 

дава неговата работа. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Заповядайте, г-н Велев! 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаеми г-н Цонев, уважаеми колеги, аз 

лично ще подкрепя кандидатурата на г-жа Юлиана Петкова. 

Мотивите ми са следните: Юлиана Петкова има най-дълъг стаж като 
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прокурор и най-дълъг стаж в Градска прокуратура. Колегата Чавдар 

Ангелов също го познавам, нищо лошо няма да кажа за него, но той 

дори не е прокурор в Софийска градска прокуратура, той е прокурор 

в Софийска районна прокуратура и е командирован в Градска 

прокуратура. Аз направих справка за внесените обвинителни актове, 

за актовете, които са направили двамата, съотношението, няма да 

ви казвам цифрата, но е значително в полза на Юлиана Петкова, 

значително повече внесени обвинителни актове, значително повече 

решени дела има тя от него. Ако изберем колегата Ангелов, колеги, 

струва ми се, че ще нарушим един основен принцип за кариерно 

израстване. Един човек работи 16-17 години в една прокуратура, а 

накрая идва човек, който е от друга прокуратура, пак отварям скоба, 

че нямам нищо против г-н Ангелов, Чавдар Ангелов, но изведнъж 

той заема едно место, вярно, че длъжността “заместник градски 

прокурор” може би не е толкова атрактивна, не е най-висока, все пак 

става дума за едно следващо стъпало в кариерното израстване. 

Считам, че няма да дадем добър знак на колегите в Софийска 

градска прокуратура ако изберем г-н Ангелов. Освен това искам да 

ви кажа – г-жа Юлиана Петкова е много добър прокурор, един 

прокурор, който много добре спазва законите на страната и искам, 

извинявам се, ще се върна малко назад в едни години когато в 

прокуратурата меко казано “цареше мракобесие”, тя беше една от 

малкото, много се извинявам за това, което ще кажа, но тя беше 

един от малкото прокурори, които можеха да спазват закона и да не 

се влияят от разпорежданията на този и онзи по-високопоставен 

колега, който е решил да не се спазва закона. Така че аз 

категорично поддържам тази кандидатура и считам, че това ще 

бъде добрия знак, който ще дадем на колегите, непрекъснато нали 

за това говорим, че трябва да има справедливост в кариерното 
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израстване на магистратите. Считам, че ако изберем г-н Ангелов ще 

допуснем една голяма несправедливост. Мога и още неща да кажа, 

но всъщност вие имате тук справките, виждате всъщност какви 

качества притежава г-жа Петкова. Затова благодаря ви 

предварително, аз ще подкрепя прокурор Петкова. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Благодаря, г-н Велев. Други становища 

има ли, колеги? 

Заповядайте, г-н Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, аз искам да обоснова моят 

избор. Аз лично ще подкрепя Мария Нейкова, която я познавам 

също от много време. Тя е почтен, много почтен човек, един много 

добър юрист и затова аз ще дам моят глас за нея. Тя е 

дългогодишен юрист, беше юрисконсулт в МВР, после в 

Националната следствена служба, следовател, а от три години е 

прокурор в Софийска градска прокуратура, тя е прокурор от 

прокуратурата, където кандидатства за  заместник. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Благодаря, г-н Петров. 

Други становища има ли, колеги?  

 

/След избора/ 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Резултат от проведеното тайно 

гласуване за избор на “заместник на административния 

ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска 

прокуратура, проведено на 30 септември 2010 г. Избраната комисия 

от ВСС за провеждане на избора в състав: председател Георги 

Гатев и членове Иван Колев и Капка Костова пристъпи към 

провеждане на гласуването. В гласуването са участвали 17 членове 

на ВСС, съобразно приложения списък, отсъстват 6. Изборът 

започна в 11,05 ч. и приключи в 11,10 ч. При отваряне на кутията от 
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тайното гласуване се намериха 17 бели плика, при отваряне на 

пликовете от тях бяха извадени 17 броя бюлетини, от които се 

установи следното: за Мария Господинова Нейкова – 2 броя, за 

Чавдар Стоянов Ангелов – 7 броя, за Юлиана Петкова Кацарова – 

Чорбаджиева – 7 броя, недействителни 1 брой, празни няма. При 

получения резултат комисията намира, че няма избран за заместник 

на административния ръководител – заместник-градски прокурор на 

Софийска градска прокуратура. Следва балотаж. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Същата комисия предлагам за 

балотажа. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Приема се. Междувременно нещо ново 

ако се е появило. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Аз поддържам. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: И аз поддържам. 

ПЕНКА МАРИНОВА: Аз поддържам предложението на 

главния прокурор. Считам, че по-добрата кандидатура е 

предложената от него и предлагам на всички вас да я подкрепим. 

 

/След балотажа/ 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Протокол за избор за заместник на 

административния ръководител – заместник-градски прокурор на 

Софийска градска прокуратура, проведено на 30 септември 2010 г. – 

балотаж. Избраната комисия от ВСС за провеждане на избора в 

състав: председател Георги Гатев и членове Иван Колев и Капка 

Костова пристъпи към провеждане на гласуването. В гласуването са 

участвали 17 членове на ВСС, съобразно приложения списък, 

отсъстват 6 души. Изборът започна в 11,15 ч. и приключи в 11,20 

часа. При отваряне на кутията от тайното гласуване се намериха 17 
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бели плика, при отварянето на пликовете бяха извадени 17 броя 

бюлетини, от които се установи следното: за Чавдар Стоянов 

Ангелов – 7 броя, за Юлиана Петкова Кацарова – Чорбаджиева – 7 

броя, недействителни 3 бр. бюлетини, празни пликове няма. При 

получения резултат комисията намира, че няма избран  заместник 

на административния ръководител – заместник-градски прокурор на 

Софийска градска прокуратура. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8.4. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: с 2 /два/ гласа “за” 

за Мария Господинова Нейкова, 7 /седем/ гласа “за” за Чавдар 

Стоянов Ангелов, 7 /седем/ гласа “за” за Юлиана Петкова 

Кацарова – Чорбаджиева и 1 /една/ недействителна бюлетина, 

СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ и получен резултат: 7 /седем/ гласа 

“за” за Чавдар Стоянов Ангелов, 7 /седем/ гласа “за” за Юлиана 

Петкова Кацарова – Чорбаджиева и 3 /три/ недействителни 

бюлетини НЕ ИЗБИРА “Заместник на административния 

ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска 

градска прокуратура. 

 

/От залата излиза Борис Велчев/ 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Колеги, продължаваме. Точка 9. 

Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Анна Великова – съдия в Районен съд 

– Добрич, на място в ранг “съдия в АС”. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

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

Анна Великова Александрова – съдия в Районен съд гр. Добрич 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. 

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Точка 10. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Павлина Нейчева Паскалева – 

съдия в Районен съд – Добрич, комплексна оценка от атестацията 

“много добра” и същата да бъде повишена на място в ранг “съдия в 

АС”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: 15 гласа “за”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Павлина Нейчева Паскалева – съдия в Районен съд гр. Добрич 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 
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10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Павлина Нейчева 

Паскалева – съдия в Районен съд гр. Добрич с ранг „съдия 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 за повишаването на Деян Илиев – съдия в Районен съд – 

гр. Казанлък, на място в ранг “съдия в АС”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: 15 гласа “за”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

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

Деян Господинов Илиев - съдия в Районен съд гр. Казанлък 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 определи на Васил Атанасов – съдия в 

Районен съд – Ямбол, комплексна оценка от атестацията “добра” и 

да бъде повишен на място в ранг “съдия в АС”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: 15 гласа “за”. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Васил Митев Атанасов – съдия в Районен съд гр. Ямбол 

комплексна оценка “ДОБРА”. 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Васил Митев Атанасов 

– съдия в Районен съд гр. Ямбол с ранг „съдия 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 определи на Невена Несторова – съдия в 

Районен съд – Ямбол, комплексна оценка от атестацията “много 

добра” и същата да бъде повишена на място в ранг “съдия в АС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Невена Иванова Несторова – съдия в Районен съд гр. Ямбол 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 



 92

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Невена Иванова 

Несторова – съдия в Районен съд гр. Ямбол 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 Даниела Димова Стоева – съдия в 

Софийски районен съд на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

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

Даниела Димова Стоева – съдия в Софийски районен съд 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 определи на Петко Петков – съдия в Софийски 

районен съд, комплексна оценка от атестацията “много добра” и 

същият да придобие статут на несменяемост. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Петко Красимиров Петков – съдия в Софийски районен съд 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

15.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Петко Красимиров Петков – 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 Стилияна Григорова – съдия в 

Софийски районен съд, комплексна оценка от атестацията “много 

добра” и същата да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийски районен 

съд комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 
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16.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Стилияна Красимирова Григорова – 

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 Камелия Славчева Серафимова – 

съдия в Административен съд – София, комплексна оценка от 

атестацията “много добра” и същата да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Камелия Славчева Серафимова – съдия в Административен съд 

София-град комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

17.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Камелия Славчева Серафимова – съдия 

в Административен съд София-град ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

/В залата влиза Капка Костова/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Пламен Димитров – съдия в 
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Окръжен съд – Силистра, комплексна оценка от атестацията “добра” 

и същият да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Пламен Неделчев Димитров – съдия в Окръжен съд гр. Силистра 

комплексна оценка “ДОБРА”. 

 

18.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Пламен Неделчев Димитров – съдия в 

Окръжен съд гр. Силистра ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 19 е оттеглена. 

Точка 20. Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Пламен Александров – съдия в 

Окръжен съд – Кърджали, комплексна оценка от атестацията 

“добра”, с оглед периодичното му атестиране. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Пламен Александров Александров – съдия в Окръжен съд гр. 

Кърджали комплексна оценка “ДОБРА”. 

 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Пламен Александров 

Александров – съдия в Окръжен съд гр. Кърджали. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за намаляване щатната численост на Районен съд – 

Тервел с една щатна бройка “съдия” и да увеличи щатната 

численост на Районен съд – Добрич с една щатна бройка “съдия”. 

Явно гласуване. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд 

гр. Тервел с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.  

 

21.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен 

съд гр. Добрич с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжен съд – 

Пловдив с една щатна бройка “заместник-председател” на Окръжен 

съд – Пловдив и да увеличи щатната численост на Окръжен съд – 

Пловдив с една щатна бройка “съдия”. Колеги, на всички ви е 

разпространено становището на председателя на Окръжен съд – 

Пловдив, то е съгласно изискването на закона. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Г-н Груев има думата. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, аз не се съмнявам, че 

вие добре сте се запознали с характера на точката и със 

становището на председателя на Окръжния съд – Пловдив. Моята 

молба е да, няма да губя много време на Съвета, но въпроса е 

изключително важен и ви моля да вземем едно мъдро решение по 

него. Ситуацията, съвсем накратко казано е следната: към момента 

преди да пристъпим към гласуване по щат Окръжния съд в Пловдив 

има един председател и четирима заместник-председатели и 

съответно в неговото становище са описани броя на съдиите в 

Наказателното и другите отделения и тяхната натовареност. През 

лятото на тази година, след проведен обявен и по всички правила 

на закона конкурс, в Окръжния съд – Пловдив бяха избрани от ВСС 

заместници на председателя, съответно на Търговската колегия и 

двама в Гражданската колегия, въззивна и първа инстанция. На 14 

октомври изтича мандата на действащия четвърти заместник-

председател на Наказателното отделение и за това ни е проблема. 

Ако ние сега съкратим тази щатна бройка практически Окръжния 

съд в Пловдив ще остане без заместник в Наказателното 

отделение, което не е редно, предвид всички много добре изложени 

от председателя аргументи. Аз добре съзнавам и ние винаги сме се 

придържали към общото решение на ВСС за определяне броя на 
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заместниците на административния ръководител и в частност за 

търсене на оптималния вариант за съкращаване на тези бройки, за 

да има от една страна равнопоставеност, а от друга с оглед 

икономии. Аз мисля, че в последното си становище, което от днес е 

на вниманието на членовете на ВСС председателя на Окръжния 

съд дава едно разумно предложение – да не взимаме решение сега 

за съкращаване на бройката, а да я обявим, за да започне конкурса, 

като той самия да го задължим, вие виждате в неговото становище, 

той е предложил три точка за решение, да се обяви свободната 

щатна бройка и да започне конкурса за нея, като до Нова година той 

да поеме ангажимент да предложи оптимизиране на щатовете и в 

частност намаляване броя на заместниците, защото разума 

показва, че в Окръжния съд в Пловдив трябва да има трима 

заместници на Търговската, Гражданската и Наказателната колегия 

или отделения. Мисля, че дължа тези думи, защото някои от 

членовете на Съвета, с които аз имах и предварителни разговори, 

изразяваха опасения, че това би създало някакво напрежение в 

системата, че в други окръжни съдилища са с по трима заместници, 

биха поискали и при тях да бъде разкрита четвърта бройка и т.н., и 

т.н. Аз мисля, че тези думи дават ясно посока на това, че Окръжния 

съд в Пловдив няма да има четирима заместници, не е и разумно 

при политиката, цялостната политика на ВСС това да се случи и той 

да бъде някакво изключение. Въпросът е, че ние не можем да 

оставим този изключително важен съд без да има заместник в 

Наказателното отделение, а въпрос на председателя, а и с оглед 

новите виждания и концепция на ЗСВ, който е в напреднала фаза в 

Парламента, да бъде оптимизирана неговата структура. Затова ви 

моля да подкрепим това, което предлага г-н Цацаров, за да 

намерим едно по-мъдро и балансирано решение на този … Аз 
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лично също ще се ангажирам да го следя отблизо, за да може се 

изпълнят тези ангажименти. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Г-н Груев, ако правилно съм разбрал – 

Вие правите ли процедурно предложение за друго решение по тази 

точка? 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Да. Правилно сте разбрали. Аз правя 

предложение да не се гласува точката, т.е. да не се приеме 

предложението за намаляване на щатната численост, а в следващо 

заседание комисията да обсъди въпроса за обявяване …/намесва 

се Цони Цонев – да отложим разглеждането на точката или …?/ 

Лазар Груев – да я отхвърлим, защото тя е вложена в дневния ред, 

не е оттеглена, освен г-н Шопов ако не счита след това, че трябва 

да се оттегли, но така или иначе ние трябва да вземем решение по 

предложението за намаляване на щатната численост, което пак 

повтарям, не би било добре за този съд. Трябва да се намали 

щатната численост, но не с бройката за заместник на Наказателното 

отделение. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Разбрах. Благодаря. 

Г-жа Караиванова. 

АНА КАРАИВАНОВА: Благодаря, г-н Председател. Аз 

няма да скрия, първо искам да декларирам, че при мен дойде 

наскоро г-н Цацаров, както с оглед предстоящата проверка от 

Инспектората на Наказателната им колегия, така също и да ме 

помоли за разбиране по този въпрос и да подкрепя неговото 

предложение. Аз си спомням как беше взето решението за 

намаляване бройката на заместник-председателите, но мисля 

също, че трябва да подхождаме конкретно към нуждите, 

спецификата на всеки съд. Пловдивският съд и от проверките 

предишната година на Гражданската му колегия и по различни 
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статистически отчети е един от много добре работещите съдилища. 

Аз също смятам, подкрепям становището на г-н Цацаров, че не са 

необходими толкова заместник-председатели по Гражданската 

материя, колкото е необходим заместник-председател в 

Наказателната материя, защото там са непрекъснато спешните 

проблеми, за разрешенията за СРС-та, за които няма работно 

време, няма почивен ден, не може да е от дежурен съдия да се 

вземе, а само от председател или от съответен заместник-

председател и други такива проблеми, които възникват спешно 

извън установеното работно време, затова ще ви моля, като 

подкрепям и изложението на председателя на Върховния 

касационен съд, ще ви моля още веднъж да премислите въпроса и 

да излезете с конкретно предложение. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Г-н Груев. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Аз нека да повторя съвсем ясно – не е 

редно да останат четирима, това е ясно, те трябва да останат 

трима, изключително важно е да има заместник и на Гражданското 

отделение, просто там двама са много, още повече когато няма 

заместник-председател и на Наказателното. Това беше цялата… 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Колеги, аз също предлагам – дайте да 

оттеглим тази точка, да не я гласуваме, да видим и в новия ЗСВ 

като излезе, вярно, че там в преходните и заключителни разпоредби 

е казано, че избраните заместник-председатели си изкарват 

мандата до края, трудно ще бъде Цацаров да махне някои от тях, 

…/намесва се Лазар Груев – не е казано така/ Иван Колев – 

действително не може без заместник-председател на Наказателно 

отделение да остане. Няма нищо лошо сега, Пловдивският съд е 

след Софийския съд най-големия, след Софийски градски съд, 
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вярно, че не трябва да са четирима заместник-председатели, но 

нека да дадем възможност, пък и евентуално ако се промени закона 

председателя да си прецени какво ще закрие и какво ще направи. 

Безсмислено е сега да оставим там Наказателно отделение без 

заместник-председател. Не може Цацаров, независимо, че е 

председател той да бъде едновременно и това, трябва да има 

някой, на който, знаете, като му се сложи резолюцията, да 

изпълнява тези задължения. И без това той пак ще разпореди на 

един от съдиите да върши тази работа, а когато един човек върши 

нещо, което е над задълженията му знаете как го върши, друго – 

полага му се и възнаграждение по Кодекса на труда и т.н. С нищо 

няма съдебната власт да бъде ощетена ако има още един 

заместник-председател за там, но ще се мъчим по-нататък да 

съкратим едната бройка на заместник-председател, но поне на 

Наказателно не може да остане така. Молбата ми е – дайте да я 

оттеглим тази точка, да не я гласуване, да помислим още малко. 

Днес имаме в 14 часа, както знаете, семинар по натовареността на 

съдилищата и прокуратурите, аз се върнах на другото предложение, 

всеки пак крайно време е да вземем някакво принципно становище 

на кои съдилища и прокуратури, тук имаме разминаване с колегите, 

не може да останат определени съдилища и прокуратури, където са 

с 5-6 и повече прокурори и съдии да нямат заместник-председател. 

Според мен това не е нормално и нека да не се конфронтираме, 

просто да отложим точката. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, най-напред по генералния 

въпрос. Комисията сме взели стабилни решения в тази връзка, друг 

е въпроса, че всяко решение може да се коригира и вчера 

проведохме, не сме вчера, онзи ден май беше, идеята е в самия 
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закон, а не с оглед бройка на хора и т.н., защото това става много 

деликатно и е извън моето разбиране за справедливост, има едно 

предложение във всички органи на съдебната власт да има 

заместници и това ще определи другото решение, което е законно. 

Но да се върнем на темата, която стои днес – това е предложение 

на комисията, Вие знаете моето становище, независимо от моите 

добри чувства към Пловдив, те са обясними, но два са вариантите и 

сега вие трябва да кажете какво да правим. Един от вариантите е да 

се гласува предложението, което е направено от комисията, защото 

то просто трябва да се гласува ако не бъде оттеглено, но аз не съм 

сигурен във вота, казвам го директно. Другият вариант е да бъде 

отложена точката и това нещо да се разгледа в Комисията по 

предложенията и атестирането, за да се запознаем още по-

подробно с предложението на г-н Цацаров. При всички положения, 

обаче, при всички положения това трябва да стане бързо, тъй като 

ние на 14-ти или на 13-ти октомври изтича срока за обявяване, но то 

не е фатално. Единствено с желанието да бъдем полезни на 

съдебното заседание и в частност на Окръжен съд – Пловдив аз 

предлагам да оттеглим точката. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Оттегляме я. Други предложения има ли? 

Гласуваме, колеги. Оттегляме точката. Прието е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ОТТЕГЛЯ от дневния ред точка 22. 

 

/От залата излиза Капка Костова/ 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Г-н Шопов, следващата точка. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Вихрен Бъчваров от длъжността 

“съдия” в Районен съд – Варна, считано от 11 октомври 2010 г. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

23. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Вихрен Николаев Бъчваров от заеманата 

длъжност “съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от 11.10.2010 

г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за освобождаването на Иван Айдаров от заеманата 

длъжност “съдия” в Окръжен съд – София, считано от 18 октомври. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. 15 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Иван Йорданов Айдаров от заеманата длъжност 

“съдия” в Окръжен съд гр. София, считано от 18.10.2010 г. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за назначаване на Васил Чекански на длъжността 

“прокурор” в Районна прокуратура – Разлог.  

ЦОНИ ЦОНЕВ: 15 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Васил 

Кирилов Чекански – досегашен административен ръководител – 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разлог, на длъжност 

“прокурор” в Районна прокуратура гр. Разлог, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

16.08.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Нелчо Неделчев – прокурор в 

Софийска градска прокуратура, на място в ранг “прокурор във ВКП и 

ВАП”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА 
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Нелчо Андреев Неделчев – прокурор в Софийска градска 

прокуратура с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в 

ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, 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 определи на Николай Николов – следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, 

комплексна оценка от атестацията “добра” и същият да бъде 

повишен на място в ранг “следовател в НСлС”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 14 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Николай Иванов Николов - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца комплексна оценка 

“ДОБРА”. 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Иванов 

Николов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура гр. Враца за повишаване на място в ранг 

„следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, 

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

решението. 



 106

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Маринела Марчева – прокурор в 

Районна прокуратура – Тервел, комплексна оценка от атестацията 

“много добра” и същата да бъде повишена на място в ранг 

“прокурор в ОП”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Маринела Иванова Марчева – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Тервел комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Маринела Иванова 

Марчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел, на място в 

ранг „прокурор в ОП”, 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 Десислава Пиронева – прокурор в Районна 

прокуратура – София, да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

29. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Десислава 

Георгиева Пиронева – прокурор в Софийска районна прокуратура 

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 Добринка Матеева – прокурор в 

Районна прокуратура – Плевен, комплексна оценка от атестацията 

“добра” и същата да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Добринка Иванова Матеева – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Плевен комплексна оценка “ДОБРА”. 

 

30.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Добринка Иванова Матеева – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Плевен ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което Иван Стоев Стоянов – прокурор в Районна 

прокуратура – Казанлък, да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

31. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Иван Стоев 

Стоянов – прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което Станислава Йорданова Арабаджиева – прокурор в 

Районна прокуратура – Благоевград, да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

32. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Станислава 

Йорданова Арабаджиева – прокурор в Районна прокуратура гр. 
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Благоевград ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което на Димитър Халачев – следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, да се определи 

комплексна оценка от атестацията “добра” и същият да придобие 

статут на несменяемост. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Още един глас. 15 “за”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Димитър Димитров Халачев – следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе комплексна оценка 

“ДОБРА”. 

 

33.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Димитър Димитров Халачев – 

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 приеме 

решение, с което да определи на Стилиян Кирилов Манолов – 

военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, 
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комплексна оценка от атестацията “добра” и същият да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Стилиян Кирилов Манолов – военен следовател във Военно-

окръжна прокуратура гр. Пловдив комплексна оценка “ДОБРА”. 

 

34.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Стилиян Кирилов Манолов – военен 

следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което Дияна Иванова Дамянова – следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура – Видин да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

35. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Дияна Иванова 

Дамянова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура гр. Видин 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 Анелия Параулска – следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград, 

комплексна оценка от атестацията “много добра” и същата да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Анелия Бориславова Параулска – следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

36.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Анелия Бориславова Параулска – 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

Благоевград ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано 

от датата на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Драгомир Георгиев – военен 

следовател във Военно-окръжна прокуратура – Сливен, комплексна 

оценка от атестацията “добра” с оглед периодичното му атестиране. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Драгомир Янчев Георгиев – военен следовател във Военно-

окръжна прокуратура гр. Сливен комплексна оценка “ДОБРА”. 

 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Драгомир Янчев Георгиев – 

военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Радослав Николаев Косев – 

прокурор във Военно-окръжна прокуратура – Плевен, комплексна 

оценка от атестацията “много добра”, с оглед периодично 

атестиране. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

 



 113

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Радослав Николаев Косев – прокурор във Военно-окръжна 

прокуратура гр. Плевен комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Радослав Николаев Косев – 

прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за намаляване на щатната численост на Районна 

прокуратура – Чирпан с една бройка “заместник-районен прокурор” 

и увеличаване щатната численост с една бройка “прокурор”. Явно 

гласуване. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

39. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за 

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Чирпан с 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„Заместник на административния ръководител – заместник-

районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Чирпан.  

 

39.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 



 114

прокуратура гр. Чирпан с 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„прокурор”.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Районна 

прокуратура – Първомай с една щатна бройка “заместник-районен 

прокурор” и да увеличи щатната численост с една щатна бройка за 

длъжността “прокурор”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме явно. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

40. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за 

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Първомай с 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„Заместник на административния ръководител – заместник-

районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Първомай.  

 

40.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Първомай с 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„прокурор”.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Районна 

прокуратура – Пирдоп с една щатна бройка “заместник-районен 

прокурор” и да увеличи щатната численост на същата прокуратура с 

една щатна бройка “прокурор”. 
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ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

41. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за 

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Пирдоп с 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„Заместник на административния ръководител – заместник-

районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Пирдоп.  

 

41.1.  На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Пирдоп с 1 (една) щатна бройка за длъжността 

„прокурор”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за поощряването на Теодор Желев – заместник на 

административния ръководител на Окръжна прокуратура – 

Силистра, с отличие “служебна благодарност и грамота”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Явно. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Теодор Димитров Желев - заместник на административния 

ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра, с отличие 

“служебна благодарност и грамота”. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за поощряване на Стефка Ганчева Плугарова – прокурор в 

Районна прокуратура – Силистра, с отличие “служебна 

благодарност и грамота”. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Стефка Ганчева Плугарова - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Силистра, с отличие “служебна благодарност и грамота”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за поощряване на Радко Йончев Христов  - завеждащ 

Окръжен следствен отдел – Велико Търново със отличие “служебна 

благодарност, грамота, личен почетен знак: първа степен – златен” 

и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а” и ал. 3, 

т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Радко Йончев Христов – завеждащ 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико 

Търново с отличие “служебна благодарност и грамота”, “личен 

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

размер на основното месечно възнаграждение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за поощряването на Николай Маринов Нешев – 

следовател в Окръжен следствен  отдел в Окръжна прокуратура – 

Разград с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична 

награда в размер на основното месечно възнаграждение. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

45. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Николай Маринов Нешев – следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград с отличие 

“служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер 

на основното месечно възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за допълване на решението си от 11 януари 2006 г. 

относно Дора Христова, с израза: със запазване на придобития 

ранг. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

46. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 

01/11.01.2006 г. т. 62, с което Дора Благоева Христова е назначена 

от длъжност “следовател” в Окръжен следствен отдел гр. Габрово с 

ранг “следовател в НСлС” на длъжност “прокурор” в Районна 
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прокуратура гр. Габрово с израза “със запазване на придобития 

ранг “прокурор във ВКП и ВАП”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Цонев, ако позволите да докладвам 

и първа точка от допълнителните. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за констатиране прекратено трудово правоотношение на 

Пенка Димитрова Янева – заместник-председател на Окръжен съд – 

Пазарджик, поради настъпила смърт. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1. КОНСТАТИРА прекратено трудово правоотношение 

на Пенка Димитрова Янева – заместник на административния 

ръководител – заместник-председател и ръководител на 

Гражданско отделение в Окръжен съд – гр. Пазарджик, поради 

настъпила смърт на 23.09.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Това е една корекция на решение 

вместо пет дни три дни. Това да се гласува. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

6. ОТНОСНО: Командироване на представител на 

съдебната власт за участие в регионална конференция посветена 

на борбата с корупцията чрез вътрешен контрол на съдебната власт 
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и създаването на орган за инспекция на съдебните служби в 

Сърбия, 11-13 октомври 2010 г., Белград.    

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

ИЗМЕНЯ решение на ВСС по протокол № 32 от 

09.09.2010 г. в частта относно КОМАНДИРОВАНЕТО на г-н 

Георги Шопов - член на комисия „Международно правно 

сътрудничество" и член на Висшия съдебен съвет за участие в 

регионална конференция посветена на борбата с корупцията чрез 

вътрешен контрол на съдебната власт и създаването на орган за 

инспекция на съдебните служби в Сърбия, като вместо периода 

10-14 октомври 2010 г. се чете за периода 11-13 октомври 2010 г. 

в Белград.  

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Продължаваме с комисия „Бюджет и 

финанси". Докладвайте, г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 47 комисията предлага ВСС да 

приеме решение, с което да приеме за сведение информацията за 

изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30 август 2010 г. 

Явно гласуване. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

47. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на 

бюджета на съдебната власт към 31.08.2010 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението 

на бюджета на съдебната власт към 31.08.2010 г. 
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ИВАН КОЛЕВ: Т. 48, да вземем решение, с което да 

утвърдим промени по бюджетните сметки  на органите на съдебната 

власт 2010 г., съгласно приложението. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

48. 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: По т. 49 комисията предлага да се даде 

съгласие да се отпусне еднократна парична помощ по съответно 

изложението, по СБКО. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 50 комисията предлага да се даде 

съгласие да се изплати сумата 102 х.лв. на „Лирекс", тъй като тя е 

от МФ по ОПАК, те са преведени парите, само трябва да ги платим. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме. Прието. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

50. ОТНОСНО: Изплащане на сума по сключен договор с 

„Лирекс БГ" ООД в изпълнение на проект „Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система" по Оперативна програма 

„Административен капацитет". 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата 102 455,00 лв. 

по клауза 4.3.7 от договор № 45-06-015/28.07.2010 г. съгласно 

фактура № 9100003202/14.09.2010 г. на „Лирекс БГ" ООД. 

Сумата да се изплати от постъпилия от Министерство на 

финансите аванс по ОПАК. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 51 комисията предлага да се 

приемат направените консултации и изводи, и препоръки на РС 

Каварна и да се одобри плана изготвен от административния 

ръководител за изпълнение препоръките в одитния доклад. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

51. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент за 

даване на увереност в Районен съд гр. Каварна за периода 

01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

51.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и 

дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. 

Каварна. 
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51.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от 

административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за 

изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.  

 

ИВАН КОЛЕВ: по т. 52 комисията предлага да се приеме 

решение, с което да се определи третостепенните разпоредители с 

бюджетни кредити в структурата на второстепенния разпоредител с 

бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт - Прокуратура на 

Република България, съгласно приложения списък. Това е 

изискване на Сметната палата. До сега те не бяха определени като 

третостепенни, но вече казаха, че трябва... При това всички 

окръжни, районни и апелативни прокуратури ги правим като 

третостепенни разпоредители. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги,. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

52. ОТНОСНО: Определяне на третостепенните 

разпоредители с бюджетни кредити в структурата на 

второстепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на 

съдебната власт Прокуратура на Република България. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ОПРЕДЕЛЯ третостепенните разпоредители с бюджетни 

кредити в структурата на второстепенния разпоредител с бюджетни 

кредити по бюджета на съдебната власт Прокуратура на Република 

България, съгласно приложения списък. 

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Допълнителна точка имате ли? 
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ИВАН КОЛЕВ: Да, по допълнителната точка комисията 

предлага да се приеме решение, с което да се извършат корекции 

по бюджета на съдебната власт, съгласно приложението. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт 

на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния 

бюджет и подписан споразумителен протокол между Висшия 

съдебен съвет и Министерство на правосъдието 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ИЗВЪРШВА корекция по бюджета на съдебната власт 

за 2010 г., както следва: 

 

1. НАМАЛЯВА ПОЛУЧЕНИТЕ ТРАНСФЕРИ СЪС   

 120 000 лв. 

в т.ч.: 

§ 31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 

 120 000 лв. 

§§ 31-10 Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)  120 000 

лв. 

 

2. НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ СЪС     120 000 

лв. 

в т.ч.: 

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 120 000 

лв. 

в т.ч.: 
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НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС със                     120 000 

лв. 

в т.ч.: 

§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване и съоръжения  80 000 

лв. 

§§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар     40 000 

лв. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 3 комисията предлага да се приеме 

изготвеното от Димитър Шиклев предложение за изменение на 

предназначението на някои помещения в новата сграда/ВСС/ и да 

се уведоми за това Министерство на правосъдието, тъй като трябва 

да се направят ... 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

3.ОТНОСНО: Предложение за изменение на 

предназначението на някои помещения в сградата на Висшия 

съдебен съвет на ул. Екзарх Йосиф № 12  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3.1. ПРИЕМА изготвеното от инж. Димитър Шиклев - 

главен експерт в отдел „Бюджетно финансиране" предложение за 

изменение на предназначението на някои помещения и 

произтичащите от това промени на броя на работните места и 

работните точки в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. Екзарх 

Йосиф № 12.  
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3.2. Същото да бъде изпратено в Министерство на 

правосъдието за действия по компетентност. 

 

ИВАН КОЛЕВ: И последната точка. Комисията предлага 

да вземем решение, с което да бъде упълномощен председателя на 

комисия „Бюджет и финанси" да представи в Министерство на 

финансите исканата информация. Става дума за специализираните 

съдилища и прокуратури, тъй като е поискано становище от 

Министерство на финансите за обосновка на проекто-закона и от 

там помолиха да им помогнем в това нещо. Изготвили сме нашето 

предложение и за да може да им го изпратим просто трябва да 

бъда упълномощен. Има го становището, тук всичко подробно сме 

дали,  примерно цените, но тъй като не сме запознати с бройки не 

даваме и конкретно на определен магистрат каква е необходимата 

издръжка, не знаем колко ще са залите, не знаем какви ще са 

сградите, така че само примерно становище сме дали за това нещо, 

за да направят някаква финансова обосновка. Явно гласуване. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Приемаме го. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

4. ОТНОСНО: Предоставяне на информация на 

Министерство на финансите, необходима за изготвянето на 

финансова обосновка към проектозакони за изменение и 

допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и на Закона за 

съдебната власт относно създаването на специализирани органи на 

съдебната власт 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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УПЪЛНОМОЩАВА Иван Колев - председател на 

комисия „Бюджет и финанси" на Висшия съдебен съвет да 

представи в Министерството на финансите исканата информация 

съгласно приложението.  

 

ИВАН КОЛЕВ: Аз завърших. Благодаря. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Благодаря на г-н Колев. Г-н Велев, 

заповядайте. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаеми г-н Цонев, уважаеми колеги, 

постъпили са искания от административни ръководители за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки за 

съдебна администрация. Предвид това комисия „Съдебна 

администрация" предлага на ВСС да приеме следното решение: 

дава съгласие за назначаване на съдебни служители по изготвения 

списък. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме, колеги. Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

53. 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. Шумен - 1 щ. бр. за „прислужник-

чистач";  

2. Окръжен съд гр. Пловдив - 1 щ. бр. за „призовкар"; 

3. Окръжен съд гр. Велико Търново - 1 щ. бр. "чистач"; 

4. Районен съд гр. Ивайловград - 1 щ. бр. „главен 

счетоводител"; 
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5. Апелативна прокуратура гр. Варна - 1 щ.бр. 

„домакин"; 

6. Районна прокуратура гр. Русе - 1 щ. бр. „съдебен 

архивар, той и деловодител" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

53.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прислужник-чистач" в 

Окръжен съд гр. Шумен. 

53.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител  1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" в Окръжен съд 

гр. Пловдив.   

53.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач"в Окръжен съд гр. 

Велико Търново считано от 01.10.2010 г. 

53.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител" в 

Районен съд гр. Ивайловград. 

53.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „домакин" в Апелативна 

прокуратура гр. Варна. 

53.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен архивар, той и 

деловодител" в Районна прокуратура гр. Русе. 

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Правни въпроси. Кой ще докладва. 

Заповядайте, г-жо Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Уважаеми колеги, постъпи по 

съгласувателната процедура законопроект за изменение и 
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допълнение на НК. Измененията са свързани със задълженията на 

Република България във връзка с рамкови решения на ЕС. 

Правната комисия ги обсъди внимателно и предлага на ВСС да 

даде положително становище по законопроекта. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Гласуваме проекта на решението. 

Прието. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

5. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и 

допълнение на Наказателния кодекс 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

На основание чл. 31 от ЗСВ ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО 

СТАНОВИЩЕ по проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Наказателния кодекс. 

 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Нямаме други явни точки. Да изключим 

мониторите за дисциплинарни производства. Заповядайте, г-н 

Стоянов. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Колеги, поради изчерпване на дневния 

ред закривам заседанието на Висшия съдебен съвет. 

 

/Закриване на заседанието - 11.55 ч./ 

 

Стенографи: 

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

Таня Младенова 

6.10.2010 г. 
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                                              ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                       ЦОНИ ЦОНЕВ 


