
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 6 ОКТОМВРИ  2010 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – министър на 

правосъдието  

 

ОТСЪСТВАТ: Капка Костова, Пламен Стоилов 

 

/Откриване на заседанието – 15, 00 ч/ 

 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, добър ден на всички. 

Откривам заседанието на Висшия съдебен съвет с редовен и 

допълнителен дневен ред. Имаме ли нещо за оттегляне? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, оттеглям т.т 2, 48 и 49. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: А защо оттегляме 2, 48 и 49? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: По т. 2 има обстоятелства, които 

трябва да се изяснят относно избора на административен 

ръководител, това няма да е възможно за малкото време, което 

остана. По т. 48 трябва да присъства г-н Велчев, него го няма и 

няма да е коректно да я вземем без него. Точка 49 е във връзка с 

началния срок за обучение на младшите магистрати, искаме да 

изчакаме до 14 октомври, има неща, които да се изяснят – с 

обжалвания, с второ класиране. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Иначе допълнителните точки 

приемаме така както е предложено. Колеги, гласуваме така 

предложения дневен ред с допълнителните точки. 
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/След проведеното явно гласуване/   

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 2, 48 и 49 

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

1. Проект на решение за създаване на комисия по чл. 18, 

ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и 

неговата администрация, за определяне на качествени показатели 

за натовареност на магистратите.  

Внася: Комисия по изпълнението на Графика, допълващ 

плана за действие по показателите за напредък в областта на 

съдебната реформа 

 

 

2. Проект на решение за допълване на решение на ВСС 

по протокол № 33/16.09.2010 г. относно командироване на 

представители на съдебната власт за участие в Международна 

конференция на Регулаторните съдебни власти на Балканския 

регион.  

Внася: Комисия “Международно правно 

сътрудничество” 
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4. Предложение от председателя на ВКС проф. Лазар 

Груев за поощряване на Жанета Павлова Найденова – Савова – 

председател на ІV гражданско отделение на ВКС със „служебна 

благодарност и грамота”, „личен почетен знак: първа степен – 

златен” и парична награда  в размер на основното месечно 

възнаграждение. 

 
МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, предстои приятна 

процедура –  връчване на отличия за наши колеги, които са гордост 

за системата.  

Александър Атанасов. Заповядайте. Личен почетен знак 

първа степен – златен и парична награда. Заповядайте, да сте жив 

и здрав. /Ръкопляскания/ 

Грамота за колегата Радко Христов. Служебна 

благодарност за висок професионализъм, образцово изпълнение на 

служебните задължения и високи нравствени качества. 

Заповядайте, колега, жив и здрав да сте!/Ръкопляскания/ 

Сега и колегата Цанко Баков. Вие имате личен почетен 

знак: втора степен - сребърен и парична награда. Заповядайте, 

бъдете жив и здрав!/Ръкопляскания/ 

Сега за колегата Ивета Парпулова. Заповядайте, имате 

служебна благодарност за висок професионализъм, образцово 

изпълнение на служебните задължения и високи нравствени 

качества. Страшно ми е приятно да чета такива неща! 

ИВЕТА ПАРПУЛОВА: Благодаря  Ви! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: За Николай Нешев също 

служебна благодарност, висок професионализъм, образцово 

изпълнение на служебните задължения и високи нравствени 

качества. Бъдете здрав! 
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НИКОЛАЙ НЕШЕВ: Благодаря!/Ръкопляскания/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Ще обявя още трима колеги, 

които се отличават. Това е Даниела Костова  от ОС Варна – 

служебна благодарност, висок професионализъм, образцово 

изпълнение на служебните задължения, високи нравствени 

качества. Ще й бъде предадено./Не присъства на награждаването/ 

Следващото отличие е за колегата Стефка Ганчева. 

Служебна благодарност, висок професионализъм, образцово 

изпълнение на служебните задължения и високи нравствени 

качества. /Не присъства на награждаването/ 

И още едно отличие за Стефка Ганчева  за образцов 

професионализъм, образцово изпълнение на служебните 

задължения и високи нравствени качества. /Не присъства на 

награждаването/ 

И още едно отличие за Теодор Желев от ОСС Силистра 

за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните 

задължения и високи нравствени качества. /Не присъства на 

награждаването/ 

 

 Нека да им е честито на колегите, да са живи и здрави , 

с благодарност от наша страна за положените усилия! 

Ако нещо искат да кажат колегите, могат да го направят. 

РАДКО ЙОНЧЕВ: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

членове на Висшия съдебен съвет, вълнувам се, не трябва да го 

крия, съвсем откровено. Благодаря за отличията, които ни 

присъждате. Моят цял трудов път от 44 години трудов стаж са 

минали в МВР и съдебната система,  от които 20 години следовател 

и 18 години ръководител на следствената служба във Велико 

Търново. През тази служба са минали 64 следователи, за които 
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изключително много се радвам, че са влезли в системата като 

съдии, прокурори и следователи и се гордея с тях. 

Бях член на четвъртия Висш съдебен съвет и от времето 

на този съвет бяха създадени апелативните съдилища и нещо, 

което е малко позабравено, бяха приравнени заплатите на съдии и 

прокурори с тези на следователите/приятно оживление/. 

В момент на вълнение трудно бих могъл да преобърна 

цялата си автобиография. Аз не се срамувам, радвам се, че съм 

работил като следовател. Всичкото, което съм имал съм го дал на 

следствието, на съдебната система, за изграждане на нейния 

авторитет, на цялата система. Оставям след себе си една методика 

за разследване на аварии при катастрофи в железопътния 

транспорт, оставям един знак на нашата Камара на следователите, 

той е мой проект, хералдическия знак е мой.  

Не направих две неща: едната е от битов характер, не 

можах да остъкля службата, както му е ред, и другото – от две-три 

години имам желание, г-н Велчев знае, да се създаде в 

Юридическия факултет един спец-курс по разследване на 

престъпления пред ІV-ти или V-ти курс на студентите, да ги 

направим около 20 часа, с лектори от НСлС и други следователи. 

Процедурата и тази година, г-н Велчев, тръгна, аз съм я подкарал, 

независимо, че си тръгвам, пак я подкарвам и ако ми помогнете, ще 

съм особено щастлив, че съм направил нещо за тези млади хора. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Днес е момента и аз да се присъединя 

към наградите и подаръците – ще го направим, смятайте, че ще го 

направим.  

РАДКО ЙОНЧЕВ: Благодаря! На вас, колеги, желая от 

все сърце здраве, желая ви спокойствие и още веднъж благодаря! 

/Ръкопляскания/ 
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ИВЕТА ПАРПУЛОВА: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

членове на Висшия съдебен съвет, приемам оценката за добрата 

работа на целия пазарджишки съдебен окръг и затова благодаря за 

наградата!/Ръкопляскания/. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря ви, колеги и всичко 

добро ви желая! Довиждане. 

/Наградените напускат залата/ 

1. ОТНОСНО: Връчване на отличия – „личен почетен 

знак” и служебна благодарност и грамота” на поощрени 

магистрати 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: 

 

1.1.Връчи на Александър Иванов Атанасов- съдия в 

Окръжен съд гр. Монтана, отличие „личен почетен знак: първа 

степен – златен”. 

 

1.2. Връчи на Радко Йончев Христов – завеждащ 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико 

Търново, отличие „служебна благодарност и грамота” и „личен 

почетен знак: първа степен – златен”. 

 

1.3. Връчи на Цанко Станиславов Баков – следовател 

в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян, 

отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен”. 

1.4. Връчи на Ивета Бориславова Парпулова – 

административен ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик, 

отличие „служебна благодарност и грамота”. 
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1.5. Връчи на Николай Маринов Нешев – следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград, 

отличие „служебна благодарност и грамота”. 

 

1.6. Връчва на Даниела Петрова Костова – съдия в 

Окръжен съд гр. Варна, Наказателно отделение, отличие 

„служебна благодарност и грамота” /поканена, не се явява/. 

 

1.7. Връчва на Теодор Димитров Желев – заместник на 

административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Силистра, отличие „служебна благодарност и грамота”/поканен, 

не се явява/. 

 

1.8. Връчва на Стефка Ганчева Плугарова – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Силистра, отличие „служебна 

благодарност и грамота” /поканена, не се явява/. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Шопов, заповядайте. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заемане на длъжността „районен прокурор” 

на РП Велико Търново. Кандидати са Йордан Кожухаров, 

предложение на главния прокурор и Светлин Радостинов Радев, 

собствено волеизявление.  

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Йордан Кожухаров комплексна оценка от 

атестацията „много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Светлин Радев комплексна оценка 

от атестацията „много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: С един глас „въздържал се”, се 

приема. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение за провеждане на избор за назначаване на 

длъжността „районен прокурор” на РП велико Търново, в който да 

вземат участие атестираните кандидати Йордан Кожухаров и 

Светлин Радев. 

За провеждане на избор предлагам комисия в състав: г-

жа Наумова,  г-жа Дундова и г-жа Кипринска. 

/В залата влиза Йордан Кожухаров: 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ: Ами да се представя първо. 

Казвам се Йордан Кожухаров, от гр. Велико Търново съм, кореняк 

съм. В Районната прокуратура работя от 1996 г. Заемам длъжността 

заместник-районен прокурор от 2001 г., като в момента изпълнявам 

функциите на административен ръководител и районен прокурор. 

Считам, че през този период, в който съм работи и като заместник-

районен прокурор, като част от екипа на предишния районен 

прокурор съм натрупал достатъчно стаж като административен 

ръководител и мога да се справя с тази работа. Считам и 

оценявам,че като работа ние сме постигнали добри успехи в  

Районната прокуратура, създадена е добра организация, имаме 

изграден добър личен състав с компетентни служители. 

Взаимодействието ни със съда е отлично, нямаме проблеми. Освен 

това имаме много добро взаимодействие изградено с полицията, в 

лицето на двете районни управления, които са в нашия район и 

областната дирекция на МВР. Основният мотив да поема 
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задълженията да се заема с тази работа е да запазя тези резултати, 

които са постигнати до сега. Разбира се, аз имам и собствени 

виждания по какъв начин трябва да се развива прокуратурата, 

защото тя така или иначе трябва да върви напред. Основното, което 

считам, че следва да се развива, е екипния принцип в работата 

между прокурорите и служителите на МВР при разследване на 

престъпления, включително изграждането на екипи между 

прокурори и разследващи. За участие в такъв екип се изискват 

много лични и професионални качества и действително това е 

трудно, но именно това създава условия за постигане на добри 

резултати при разследването. Освен това считам, че следва да се 

върви към все по-голяма специализация на прокурорите, като се 

изграждат специализирани групи. Смятам, че най-добрите и 

отговорните прокурори трябва да им се даде възможност да се 

занимават със сложни, специални дела. Това, от една страна, 

допринася за израстването на професионалните им качества, а от 

друга страна смятам, и това е стигало до тях, защото, разбира се 

включването в такава група е един вид признание, и тъй като 

считам, че трябва да има положителни награди или поощрения, 

които да дават възможност на хората обективно да се мотивират, 

това е един от начините да бъдат мотивирани, когато биват 

включени в такива специализирани групи за разследване.  

Като прокуратура, основната група престъпления при 

нас, са тези свързани със собствеността. На второ място в нашия 

район са престъпленията.... Проблемът е този, че тук основно 

попадат тези дребни престъпления, като пил и карал, които смятам 

до голяма степен от този вид престъпления трябва да се 

декриминализират, защото те отнемат от основното време на 

магистратите, на прокурорите и на съда, да се занимават с тези 
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дребни неща, а е необходимо прокурорите и съдиите да се 

занимават със сложните, тежките дела, които имат голямо значение 

за обществото. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре. Колеги, имате ли 

въпроси. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми г-н 

Кожухаров, аз първо искам да Ви благодаря за изключително 

убедителното представяне. Мисля, че предложението, което съм 

направил, Вие го защитихте много убедително. Аз имам само един 

въпрос към Вас. Има ново ръководство на МВР във Велико 

Търново, което е от София. Вие ги познавате момчетата, те са 

командировани и са изправени пред една много тежка задача да се 

справят, разбира се, не само с престъпленията на районна 

подсъдност, изобщо с престъпността в Търново, която, за 

съжаление, е в над допустимите предели. Бихте ли поели един 

личен ангажимент за едно максимално съдействие на това ново и 

амбициозно ръководство? Казвам това, защото им обещах 

прокуратурата да им съдейства по всякакви възможни начини и се 

надявам и Вие да го потвърдите. 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ: Да, искам да кажа, че ние 

веднага успяхме да влезем във взаимодействие с тях. 

Действително се оказа доста трудно за това ръководство да 

навлезе и да се запознае с криминалната обстановка. Мисля, че ние 

с колегите успяхме да ги въведем и те много добре започнаха да 

работят. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Благодаря. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Ако нямате други въпроси, 

колеги.... Благодаря Ви. 
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/Йордан Кожухаров напуска залата, влиза Светлин 

Радев/ 

СВЕТЛИН РАДЕВ: Уважаема г-жо председателстващ, 

уважаеми дами и господа, членове на ВСС, казвам се Светлин 

Радев, на 35 години съм от гр. Велико Търново. От м. март 2000-та 

година съм прокурор, понастоящем работя като прокурор в РП 

Велико Търново и кандидатствам за нейн административен 

ръководител. Ако, разбира се, прецените, че мога да се справя с 

тази задача.  

Прокуратурата ни се състои от 13 щатни бройки за 

прокурори, две от които са за младши прокурори, едната е заета от 

м. юни миналата година, на другата бройка миналата седмица беше 

назначен младши прокурор. Вакантна е длъжността за районен 

прокурор, за която кандидатствам, поради преместването на г-жа 

Чакърова в ОП Велико Търново. Двама колеги имаме 

командировани в ОП Велико Търново от дълъг период. Като цяло 

прокуратурата работи в този - състав средно от 9 прокурори, поради 

това се отчитат сравнително  високи натоварвания на прокурор, но 

трябва да се има предвид, че през предходните години резултатите 

на прокуратурата са били много по-добри, налице е като цяло за 

последния период от 2 години, от 2007 към 2009 г. спадане като 

цяло на внесени прокурорски актове в съда от 568 на 465 акта. 

Намаляват обвинителните актове, споразуменията и внесените 

предложения по чл. 78а от НК. Това е част от предишната ми 

мотивация да се кандидатирам за тази позиция, тъй като знам ,че 

тази прокуратура може да работи по-добре в този колектив, в който 

е. Бих работил, ако ми се гласува това доверие, за изпълнение на 

програмата на Прокуратурата на Република България, за борба с 

организираната престъпност и противодействие на корупцията, 
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както и по прилагане на Стратегията на Министерство на 

правосъдието за реформата на съдебната система при вече 

пълноправното ни членство в Европейския съюз, основните 

принципи на което са: бързина в работата, ефикасност, прозрачност 

в нашата работа. Ако бъда избран за административен ръководител 

на прокуратурата ще държа особено много да се спазва Етичния 

кодекс, както между магистратите, така и във взаимоотношенията 

ни с останалите правоохранителни органи – със съда, с 

представители на прокуратурата.  

Считам, че дейността на прокуратурата може да се 

развие. Като приоритет бих отбелязал взаимоотношенията ни с 

държавните контролни органи, без да ги изброявам изчерпателно: 

РИОКОЗ, Агенцията за  закрила на детето, Агенция за социално 

подпомагане, РВСК. Тъй като много често прокуратурата получава 

данни или свързани с жалби или свързани с дейността на държавни 

органи считам, че прокуратурата следва да бъде един координатор, 

да бъде активната страна върху дейността на тези органи, за да 

може те да вкарват при нас сигналите си навременно и качествено 

извършени проверки, за да може по-късно те да послужат като 

законов повод за образуване на досъдебно производство. Освен 

това, ако прокуратурата изпълнява стриктно своите правомощия по 

отношение на тези държавни контролни органи считам, че биха се 

избегнали някои корупционни практики или съответно да се 

избегнат създаване на предпоставки за икономически 

престъпления, във връзка с тяхната дейност, тъй като 

прокуратурата трябва да упражнява надзор и върху актовете, които 

те издават в защита на  правата на гражданите и по така наречения 

обществен надзор. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Вие споделяли ли сте Вашата 

концепция с колегата, който сега изпълнява функциите на 

административен ръководител? 

СВЕТЛИН РАДЕВ: С него не, но мисля с всички останали 

колеги съм разговарял по темата и считам, че бих имал тяхната 

подкрепа при реализацията на някои от идеите, които имам. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря. Колеги, имате ли 

въпроси? Моля, изчакайте навън. 

/Светлин Радев напуска залата/ 

Колеги, преминаваме към гласуване. Г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

колеги, за съжаление не познавам и двамата кандидати за 

длъжността административен ръководител на РП Велико Търново, 

но тъй като от години поддържам много тесни контакти с 

апелативния прокурор г-жа Ани Димова, имам представа за 

работата и на двамата. Поддържам изцяло кандидатурата на 

главния прокурор за колегата Йордан Кожухаров. Той е колегата, 

който може да обедини колегите в усилията за съдебна реформа, 

усилията за една добра и качествена работа на прокуратурата в гр. 

Велико Търново. Предлагам да подкрепим тази кандидатура. 

 

/След гласуването/  

КОСТАДИНКА НАУМОВА: : /Обявяването на резултата 

от гласуването е в присъствието на кандидатите/ В гласуването 

са участвали 21 члена на ВСС, отсъстващи двама.  Изборът 

започна в  15, 20 ч. и приключи в 15, 35. При отваряне на кутията от 

тайното гласуване се намериха 21 бели плика. При отваряне на 

пликовете бяха извадени 21 броя бюлетини, от които се установи: 
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за Йордан Маринов Кожухаров – 20 броя, за Светлин Радостинов 

Радев – 0 броя, недействителни – 1 бюлетина.  

При получения резултат комисията намира, че за 

административен ръководител – районен прокурор на РП гр. Велико 

Търново е избран Йордан Маринов Кожухаров. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Честито! Всичко добро. 

3. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Велико Търново 

Кандидати: 

- Йордан Маринов Кожухаров – заместник на 

административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико 

Търново, с ранг „прокурор в АП” 

- Светлин Радостинов Радев – прокурор в Районна 

прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в ОП” 

/След проведеното тайно гласуване, с 21 гласа „за”, 0 

„против” и 0”въздържали се”/ 

 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Йордан Маринов Кожухаров – заместник на административния 

ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

/След проведеното тайно гласуване, с 20 гласа „за”, 0 

„против” и 1”въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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3.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Светлин Радостинов Радев – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Велико Търново комплексна оценка от атестацията „много 

добра". 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

3.3. Избира комисия по провеждане на избора в 

състав: Костадинка Наумова, Марияна Дундова и Мая 

Кипринска. 

3.4. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново, в който 

вземат участие следните кандидати: Йордан Маринов Кожухаров 

– заместник на административния ръководител на Районна 

прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП” и Светлин 

Радостинов Радев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико 

Търново, с ранг „прокурор в ОП” 

3.5. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: 20/двадесет/ гласа 

„за" за Йордан Маринов Кожухаров, 0/нула/ гласа „за” за 

Светлин Радостинов Радев, 1/една/ недействителна бюлетина и 

на  основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Йордан Маринов 

Кожухаров – заместник на административния ръководител на 

Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на 

длъжността "административен ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура - гр. Велико Търново , с ранг 

"прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, 

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

длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Шопов, заповядайте. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За да даде своето доверие ВСС имаше 

предвид, че г-н Кожухаров притежава необходимите професионални 

и нравствени качества. В изложената концепция от негова страна 

показа разбиране на проблемите и начините за тяхното решаване. 

Да му пожелаем успешен път. 

По т. четвърта. Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заемане на длъжността „районен прокурор” 

на РП Горна Оряховица. Кандидатите са Даниела Христова 

Харитонова, предложение на главния прокурор и Свилен Георгиев 

Цветков.  

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Даниела Харитонова комплексна оценка от 

атестацията „много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Свилен Георгиев Цветков 

комплексна оценка от атестацията „добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на районен 

прокурор на РП Горна Оряховица. 

Преди да започне избора искам да ви кажа, че относно г-

жа Харитонова беше пристигнал сигнал до Комисията по 

професионална етика и борба с корупцията, който е бил разгледан и 

е неоснователен. Това го казвам за сведение. Така че комисията  
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предлага на ВСС да приеме решение за провеждане на избор за 

назначаване на длъжността „районен прокурор” на РП Горна 

Оряховица, в който да вземат участие Даниела Харитонова и 

Свилен Цветков.  

Предлагам комисия по избора в състав: г-жа Наумова, г-

жа Дундова и г-жа Кипринска. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/В залата влиза Даниела Харитонова/ 

ДАНИЕЛА ХАРИТОНОВА: Добър ден, дами и господа. 

Казвам се Даниела Харитонова, кандидат съм за административен 

ръководител на РП Горна Оряховица, по предложение на г-н 

главния прокурор, за което използвам възможността да му 

благодаря лично. 

На 39 години съм, 17 година вече съм прокурор. Целият 

ми трудов стаж е преминал като прокурор и единствено в РП Горна 

Оряховица. От 10 януари 1994 г. работя там. От м. февруари 1998 г. 

изпълнявах длъжността „заместник-районен прокурор” до м. май т.г. 

когато изтече 12-та ми година и съответно втория ми мандат. Така 

че смея да заявя пред вас, че имам достатъчно административен 

опит, познавам спецификата на работата. Запозната съм с 

особеностите на региона, имам добри контакти със съответните 

служби и институции, с които работим – полиция и съд. Като 

заявявам пред вас, че ако получа вашето доверие да заема 

длъжността „районен прокурор” ще работя по следните приоритети 

в своята дейност. Основното ми внимание ще бъде съсредоточено 

върху работата по спрени досъдебни производства срещу 

неизвестен извършител. Общият брой на тези досъдебни 

производства е около 1/3 от делата, които наблюдаваме и 

решаваме. Реално, след спиране на производството по делото 
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изпращането му на органите на МВР за провеждане оперативно- 

издирвателни мероприятия, в много редки случаи се разкриват 

извършителите и реално се   дават на съд. Известно ни е, че в едно 

от големите полицейски управления в нашия регион именно тези 

спрени дела срещу неизвестен извършител се архивират в 

съответното управление и реално по тях не се извършват действия 

по разкриване и съответно наказване на извършителите при по-

нататъшни наши действия. На практика получаваме информация ,че 

се работи по тези досъдебни производства, че се провеждат 

съответните мероприятия, но всъщност не се постига положителния 

резултат, който пострадалите от престъпленията очакват. 

Имам идея, с активното съдействие на ръководителите 

на съответните полицейски управления, тези спрени дела да бъдат 

постоянно на вниманието на дознателите и на оперативните органи, 

за да може действително да се постигне някакъв конкретен резултат 

по тях.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Вие трябва да ги мотивирате за 

да са им постоянно на вниманието... 

ДАНИЕЛА ХАРИТОНОВА: Да, ние пишем писма, те ни 

отговарят, че провеждат мероприятия, но на практика не се получа 

конкретен положителен за пострадалия резултат. 

Освен това, от години нашата прокуратура е първенец по 

много показатели  във Великотърновски съдебен окръг. Постоянно 

си оспорвам първенството с другата голяма прокуратура – 

великотърновската, така че смея да твърдя, че имаме добри 

практики в тази насока и особено в срочността при решаване на 

постановяване на прокурорските актове. Колегите са достатъчно 

отговорни и от гледна точка на срочност нямаме никакви проблеми, 

което многократно ние сме демонстрирали в предишните отчети и в 
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статистиките. Смятам, че е необходимо да се повиши качеството на 

прокурорските актове, като смея да твърдя, че за това повишаване 

на качеството особено важна ще бъде евентуално моята роля, ако 

прецените, че заслужавам това, със своя труд, със своето 

поведение, със своето отношение към работата да мотивирам всеки 

един колега да проявява повече заинтересованост, повече 

старание, повече обективност. В тази връзка смятам, че е 

необходимо да създадем практиката малкото оправдателни 

присъди, които получаваме да бъдат обсъждани по възможност в 

нашия колектив, по възможност със съдията постановил 

съответната присъда, за да преценяваме защо се стига до този 

негативен до някъде за прокуратурата резултат. 

Аналогично е положението и с върнатите от съда за 

отстраняване на съществени нарушения или за допълнителни 

действия. Също е необходимо всяко едно от тях да бъде обсъждано 

в нашия колектив. 

Освен това считам, че е необходимо колеги, които 

посещават семинари по определени теми, след като се завърнат от 

този семинар, да направим едно общо събеседване и всички колеги, 

макар и да не сме посетили въпросния семинар, да имаме 

възможност да се запознаем с това, което съответния колега 

посетил семинара е научил. Един вид, той да провежда обучение в 

тази насока./оживление/ Макар да не е негова работа, но все пак 

няма как да ходим всички на семинари..../шум в залата/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря Ви. Колеги, имате ли 

въпроси? Ако няма, изчакайте навън. 

/Даниела Харитонова напуска залата, влиза Свилен 

Цветков/ 
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СВИЛЕН ЦВЕТКОВ: Уважаеми членове на ВСС, казвам 

се Свилен Георгиев Цветков, от Горна Оряховица съм. В системата 

на прокуратурата на Република България съм от 1993 г., почти 

веднага като завърших висшето си образование. Първо, като 

редови прокурор, а след това като районен прокурор на РП Горна 

Оряховица. 

Районът на РП Горна Оряховица е изключително тежък и 

криминогенен. .../пауза, притеснен е/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: /помага му/ Какви престъпления 

най-често стават? 

СВИЛЕН ЦВЕТКОВ: Ами през последната година стана 

много характерно престъпление по чл. 209 от НК. Населението е 

над 80х.души, има големи села с ромско население. Трябва да 

отбележа, че въпреки големия брой наказателни производства 

прокурорите в РП Горна Оряховица винаги са успявали срочно и 

качествено да работят своите прокурорски актове. Те са над 300 за 

миналата година. На този фон имаме само четири оправдателни 

присъди/Маргарита Попова: Браво!/ Считам, че съм успявал да 

мотивирам колегите си да работят. Когато започвах бяхме само 

двама прокурори, включително и служители, сега по щат сме десет 

прокурора, като двама са командировани във Велико Търново.  

Като тенденция се забелязва все по-доброто и 

качествено развитие в работата на прокурорите в РП. На 

територията на нашия район са три полицейски управления - в 

Горна Оряховица, в Стражица и на Транспортна полиция. С тях 

имаме добро взаимодействие, като за в бъдеще смятам да 

увеличим контактите си както с разследващите органи, така и с 

ръководството на тези полицейски управления за още по-добро 

качество на нашата работа. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Колега, ако предпочитате да Ви 

зададат въпроси? Колеги, имате ли въпроси?/Нямат/ Моля, 

изчакайте навън. 

/Свилен Цветков напуска залата/ 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, ние мислехме кого да 

предложим в ръководството на прокуратурата в Горна Оряховица. 

Прави впечатление, че г-н Цветков е досега изпълняващ функциите 

районен прокурор, не го предложихме заради позицията на Окръжна 

прокуратура, която установи нередности в работата му при 

въвеждане на принципа на случайно разпределение на делата. Но 

от неговото представяне и на колегата Харитонова, ми се струва, че 

тя беше значително по-убедително и препоръчвам да я изберем. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Макар този район да е много 

добре работещ и прокуратурата е една от много добрите. Колеги, да 

гласуваме. 

 

/След гласуването/ 

КОСТАДИНКА НАУМОВА: /Обявяването на резултата 

от гласуването е в присъствието на кандидатите/ Участвали в 

гласуването 21 члена на ВСС, отсъстващи двама. Изборът започва 

в 15, 50ч. и приключи в 15, 59ч. При отварянето на кутията от 

тайното гласуване се намериха 21 бели плика. При отваряне на 

пликовете бяха извадени 21 броя бюлетини. За Даниела Хрисотова 

Харитонова – 19 бр., за Свилен Георгиев Цветков – 1 бр. 

Недействителен – 1 бр.  

При получения резултат комисията намира, че за 

административен ръководител – районен прокурор на РП Горна 

Оряховица е избрана Даниела Христова Харитонова. 

ДАНИЕЛА ХАРИТОНОВА: Благодаря! 
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/Кандидатите напускат залата/ 

4. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Горна Оряховица 

Кандидати: 

- Даниела Христова Харитонова – заместник на 

административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна 

Оряховица, с ранг „прокурор в АП” 

- Свилен Георгиев Цветков – административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг 

„прокурор в АП” 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Даниела Христова Харитонова – заместник на административния 

ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, ранг 

„прокурор в АП”,  комплексна оценка от атестацията „много 

добра". 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Свилен Георгиев Цветков – административен ръководител на 
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Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, ранг „прокурор в АП”,  

комплексна оценка от атестацията  „добра". 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р ЕШ И: 

4.3. Избира комисия по провеждане на избора в 

състав: Костадинка Наумова, Марияна Дундова и Мая 

Кипринска. 

4.4. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, в който 

вземат участие следните кандидати: Даниела Христова 

Харитонова – заместник на административния ръководител на 

Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП” и 

Свилен Георгиев Цветков – административен ръководител на 

Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП” 

4.5. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: с 19 /деветнадесет/ 

гласа „за" за Даниела Христова Харитонова, 1/един/ глас „за” за 

Свилен Георгиев Цветков, 1/една/ недействителна бюлетина, и 

на  основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Даниела Христова 

Харитонова – заместник на административния ръководител на 

Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”, 

на длъжността "административен ръководител – районен 

прокурор” на Районна прокуратура - гр. Горна Оряховица, с 

ранг „прокурор в АП”, 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. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, вземайки предвид 

препоръките на прокуратурата за г-жа Харитонова и нейното 

изявление от което е видно, че тя притежава необходимите 

професионални качества, а също така и нравствени качества. 

Познава проблемите на прокуратурата и за това спомага 

обстоятелството, че същата е била заместник-районен прокурор, 

има визия за решаване на проблемите и й пожелавам успешен път. 

Пета точка. Провеждане на избор за назначаване на 

заместник на административния ръководител – заместник районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Търговище. Кандидат е Мила 

Стефанова Стайкова. Предложение от административния 

ръководител. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Мила Стайкова комплексна оценка от атестацията 

„добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на заместник-

районен прокурор на РП Търговище, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Мила Стайкова. Предвид на това, че 

кандидата е един, предлагам гласуването да се извърши по 

електронен път. 

5. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на 

заместник на административния ръководител – заместник районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Търговище 

Кандидат: 
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Мила Стефанова Стайкова – прокурор в Районна 

прокуратура гр. Търговище, с ранг „прокурор в ОП” 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа „за”,0 „против” и 1 

„въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Мила Стефанова Стайкова – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Търговище, с ранг „прокурор в ОП”, комплексна оценка от 

атестацията „ добра". 

5.2. След проведеното електронно гласуване и 

обявения резултат: с 18/осемнадесет/ гласа „за”, 0/нула/ 

„против” и 0/нула/ „въздържали се” на основание чл. 171, ал. 1 

от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мила Стефанова Стайкова – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Търговище, с ранг „прокурор в ОП” на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник районен прокурор" на Районна прокуратура гр. 

Търговище, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово 

възнаграждение  съгласно Таблица № 1, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Росен Русев – председател на ОС 

Хасково, комплексна оценка от атестацията „много добра” и същият 

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

МАРГАРИТА ПОПОВА: Момент, колеги, г-н Груев иска 

думата. 



 26

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, вие си спомняте, че 

преди едно или две заседания, тази точка, която тогава беше 

внесена в дневния ред беше оттеглена. Това беше по моя молба, за 

да бъдат изяснени някои неща. Аз се надявам, г-н Шопов, че към 

този момент теса изяснени. Без съмнение предложението за 

атестирането и повишаването в ранг на председателя на ОС в 

Хасково е по предложение на председателя на Апелативния съд. 

Процедурата е стартирала по нормалния ред и тъй като до мен 

дойде едно писмо на помощната атестационна комисия от 

Апелативния съд в Пловдив, които са вършили атестацията и 

колегите просто не са наясно, и аз им дължа отговор, и моля да го 

дадем. Тъй като те са извършили атестирането, то е дошло тук през 

лятото във ВСС, той си има някаква атестация, след това са 

получили писмо от комисията да продължат атестирането, тъй като 

не са били изпълнени някои от точките, в частност да посетят 

заседание на колегата Русев. Това не е било възможно да се случи, 

тъй като той няма заседание през съдебната ваканция, а през 

септември беше в отпуска и те сега питат всъщност кое да 

изпълнят. Има ли атестация на базата на която да се стъпи и да се 

даде повишението или няма атестация и те имат задачата да 

посетят заседание в Хасково и да си попълнят формуляра така 

както трябва. Просто да изясним ситуацията за да знам как да 

действаме.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: С оглед обективното оценяване на 

кандидатите в нашата наредба е предвидено да се посетят съдебни 

заседания. Същевременно, имайки предвид точно такива случаи – 

ваканция, болнични, отпуск е отразено,  че това не е основание за 

непровеждане на атестацията. В последствие нашата комисия се 



 27

занима, проведени са разговори с него, така че това не е пречка, не 

е в нарушение на наредбата.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Това значи те да прекратят процедурата. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: То го пише в самата наредба, че се 

провежда посещението само в случаите, когато е в периода на 

изготвяне на атестацията... 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Аз разбирам, просто има висящо писмо 

при председателя на Апелативния съд, което казва „извършете 

това” и той пита дали да го върши или да не го върши. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не сме приключили, колеги с 

гласуването по 6-та точка. С един глас „против” се приема. 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", 

1/един/"против” и 0 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Росен Гинев Русев - административен 

ръководител на Окръжен съд гр. Хасково, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Росен Гинев Русев - 

административен ръководител на Окръжен съд гр. Хасково, на 

място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 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 Владимир Спасов Йорданов - 

съдия в Софийски градски съд, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и същият да бъде повишен на място в ранг "съдия в 

във ВНКС и ВАС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване 

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

1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Владимир Спасов Йорданов - съдия в 

Софийски градски съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА 

"МНОГО ДОБРА". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Владимир Спасов 

Йорданов - съдия в Софийски градски съд, на място в ранг 

"съдия във ВКС и ВАС", с основно 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 Биляна Кайзерова - съдия в 

Административен съд - Видин, комплексна оценка от атестацията 

"добра" и същата да бъде повишена на място в ранг "съдия в АС". 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 1 глас "въздържал 

се". 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова - съдия в 

Административен съд гр. Видин комплексна оценка "ДОБРА". 

 

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

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Биляна Спасова 

Панталеева - Кайзерова - съдия в Административен съд гр. Видин, 

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 Бисерка Бойчева Софрониева - 

заместник-председател на Административен съд - Монтана, 

комплексна оценка от атестацията "много добра" и същата да бъде 

повишена на място в ранг "съдия в АС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

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

Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Административен съд гр. Монтана комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

 

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

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Бисерка Любенова 

Бойчева - Софрониева - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. 

Монтана, 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 Мария Ницова - съдия в 

Административен съд - Монтана, 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 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на 

Мария Николаевна Ницова - съдия в Административен съд гр. 

Монтана комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

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 Мария Николаевна 

Ницова - съдия в Административен съд гр. Монтана, 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 Огнян Евгениев - съдия в 

Административен съд - Монтана, комплексна оценка от атестацията 

"добра" и същият да бъде повишен на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Огнян Методиев Евгениев - съдия в Административен съд гр. 

Монтана комплексна оценка "ДОБРА". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Огнян Методиев 

Евгениев - съдия в Административен съд гр. Монтана, на място в 

ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, 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 Даниела Петрова - съдия в 

Административен съд - Кюстендил, комплексна оценка от 

атестацията "добра" и същата да бъде повишена на място в ранг 

"съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Любомирова Петрова - съдия в 

Административен съд гр. Кюстендил, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "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 Даниела 

Любомирова Петрова - съдия в Административен съд гр. 

Кюстендил, на място в ранг "съдия в АС", с основно 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 Иван Демиревски - 

съдия в Административен съд - Кюстендил, комплексна оценка 

от атестацията "добра" и същият да бъде повишен на място в 

ранг "съдия в АС". 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 2 гласа 

"въздържали се". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иван Христов Демиревски - 

съдия в Административен съд гр. Кюстендил, КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

 

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 Иван Христов 

Демиревски - съдия в Административен съд гр. Кюстендил, на 

място в ранг "съдия в АС", с основно 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 Стефка Петкова Кемалова - 

заместник-председател на Административен съд - Пазарджик, 

комплексна оценка от атестацията "много добра" и същата да бъде 

повишена на място в ранг "съдия в АС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Стефка Петкова Кемалова - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Административен съд гр. Пазарджик, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

 

14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Стефка Петкова 

Кемалова - заместник на административния ръководител - 

заместник-председател на Административен съд гр. Пазарджик, на 

място в ранг "съдия в АС", с основно 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 Васко Нанев - съдия в 

Административен съд - Пазарджик, комплексна оценка от 

атестацията "добра" и същият да бъде повишен на място в ранг 

"съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Васко Димитров Нанев - съдия в 

Административен съд гр. Пазарджик, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

 

15.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Васко Димитров 

Нанев - съдия в Административен съд гр. Пазарджик, на място в 

ранг "съдия в АС", с основно 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 Емилия Иванова - съдия в 

Административен съд - Перник, комплексна оценка от атестацията 

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

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Емилия Йорданова Иванова - съдия в 

Административен съд гр. Перник, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 
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16.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Йорданова 

Иванова - съдия в Административен съд гр. Перник, на място в 

ранг "съдия в АС", с основно 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 Марин Маринов - съдия в 

Административен съд - Разград, комплексна оценка от атестацията 

"добра" и същият да бъде повишен на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

17. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Марин Димитров Маринов - съдия в 

Административен съд гр. Разград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

 

17.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Марин Димитров 

Маринов - съдия в Административен съд гр. Разград, на място в 

ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС, 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 Валери Николов Раданов - съдия в 

Административен съд - Силистра, комплексна оценка от 

атестацията "много добра" и същият да бъде повишен на място в 

ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 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 

Валери Николов Раданов - съдия в Административен съд гр. 

Силистра комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Валери Николов 

Раданов - съдия в Административен съд гр. Силистра, 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 Димитринка Стаматова - 

заместник-председател на Административен съд - Ямбол, 

комплексна оценка от атестацията "много добра" и същата да бъде 

повишена на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Димитринка Христова Стаматова - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Административен съд гр. Ямбол комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитринка Христова 

Стаматова - заместник на административния ръководител - 

заместник-председател на Административен съд гр. Ямбол 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 Жанета Георгиева - съдия в 

Окръжен съд - Плевен, 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 18 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

 

 



 39

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

20. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Жанета Димитрова 

Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Плевен с ранг "съдия в 

ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО 

ДОБРА". 

 

20.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Жанета Димитрова 

Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Плевен с ранг "съдия в ОС", 

на място в ранг "съдия в АС", с основно 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 Веселка Иванова - съдия в 

Окръжен съд - Враца, комплексна оценка от атестацията "добра" и 

същата да бъде повишена на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Веселка Цокова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Враца 

комплексна оценка "ДОБРА". 
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21.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Веселка Цокова 

Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Враца 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 Христина Петкова - съдия в 

Окръжен съд - Враца, комплексна оценка от атестацията "добра" и 

същата да бъде повишена на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

22. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Христина Михайлова Петкова - съдия в 

Окръжен съд гр. Враца с ранг „съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

 

22.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

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

Михайлова Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Враца с ранг „съдия 

в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

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 Тони Гетов - съдия в Районен съд 

- Ботевград, комплексна оценка от атестацията "добра" и същият да 

бъде повишен на място в ранг "съдия в ОС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

23. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Тони Петков Гетов - съдия в Районен съд гр. 

Ботевград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

 

23.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Тони Петков Гетов - 

съдия в Районен съд гр. Ботевград, на място в ранг "съдия в ОС", 

с основно 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 Петя Стоянова - съдия в Районен съд - 

Бургас, на място в ранг "съдия в ОС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24. 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 

Петя Петкова Стоянова - съдия в Районен съд гр. Бургас, на място 

в ранг "съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

/В залата влиза Вельо Велев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Яни Гайдурлиев - заместник-

председател на Районен съд - Бургас, комплексна оценка от 

атестацията "много добра" и същият да бъде повишен на място 

"съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Яни Георгиев Гайдурлиев - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Бургас 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Яни Георгиев 

Гайдурлиев - заместник на административния ръководител - 
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заместник-председател на Районен съд гр. Бургас 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 Неделин Захариев комплексна 

оценка от атестацията "добра" и същият да бъде повишен на място 

в ранг "съдия в ОС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, 2 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

26. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Неделин Йорданов Захариев - съдия в 

Районен съд гр. Враца, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА 

"ДОБРА". 

 

26.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Неделин Йорданов 

Захариев - съдия в Районен съд гр. Враца, на място в ранг "съдия 

в ОС", с основно 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 Александър Георгиев - съдия в 
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Районен съд - Стара Загора, комплексна оценка от атестацията 

"добра" и същият да бъде повишен на място "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

27. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Александър Димов Георгиев - съдия в 

Районен съд гр. Стара Загора с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "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 Александър Димов 

Георгиев - съдия в Районен съд гр. Стара Загора с ранг "съдия в 

ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно 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 Тодор Минов - съдия в Районен 

съд - Стара Загора, комплексна оценка от атестацията "много 

добра" и същият да бъде повишен на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

28. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Тодор Гочев Минов - съдия в Районен съд 

гр. Стара Загора с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "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 Тодор Гочев Минов 

- съдия в Районен съд гр. Стара Загора с ранг "съдия в ОС", на 

място в ранг "съдия в АС", с основно 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 Величка Иванова Влашева - съдия във 

Военен съд - Пловдив, на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

29. 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 

Величка Захариева Иванова - Влашева - съдия във Военен съд 

гр. Пловдив, на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата 

на вземане на решението. 



 46

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Калиптен Алид - съдия в Районен 

съд - Добрич, комплексна оценка от атестацията "много добра" и да 

се проведе периодично атестиране на основание чл. 196, т. 4 от 

ЗСВ. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 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 

Калиптен Ибрям Алид - съдия в Районен съд гр. Добрич 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Калиптен Ибрям Алид - съдия в 

Районен съд гр. Добрич. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи на Биляна Кисева - съдия в Районен съд - Никопол, 

комплексна оценка от атестацията "добра" и същата да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Биляна Силвионова Кисева - съдия в Районен съд гр. Никопол 

комплексна оценка "ДОБРА". 

 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Биляна Силвионова Кисева - съдия в 

Районен съд гр. Никопол ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

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

Софийски районен съд, комплексна оценка от атестацията "добра" и 

същата да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Даниела Генчева Шанова - съдия в Софийски районен съд 

комплексна оценка "ДОБРА". 

 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Даниела Генчева Шанова - съдия в 

Софийски районен съд 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 Жаклин Димитрова - съдия в Районен съд - 

Козлодуй да придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

33. 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 Жаклин 

Георгиева Димитрова - съдия в Районен съд гр. Козлодуй 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Иванка Бикова - съдия в Окръжен съд - 

Благоевград, с отличие "личен почетен знак - втора степен - 

сребърен". Явно. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

34. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б" от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Иванка Тодорова Бикова - съдия в Окръжен съд гр. 

Благоевград, с отличие „Личен почетен знак - втора степен - 

сребърен". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за освобождаването на Жанета Павлова Найденова от 

заеманата длъжност "съдия" във Върховен касационен съд, считано 

от 1 ноември 2010 г. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОСВОБОЖДАВА Жанета Павлова Найденова - Савова от 

заеманата длъжност "съдия" във Върховния касационен съд, 

считано от 01.11.2010 г. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Груев! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, г-жо Министър, аз 

съжалявам, че не можах по-рано, но така или иначе аз трябваше да 

изчакам и решението на ВСС за освобождаването на колегата 

Жанета Найденова като съдия, считано от 1 ноември. В тази връзка 

ви моля да се съгласите, защото сега му е времето, мястото и 

момента, аз съм изготвил и писмено становище до ВСС, което ще 

депозирам в комисията и правя предложение на колегата 

Найденова да бъде присъдено отличие "служебна благодарност и 

грамота, личен почетен знак първа степен - златен, както и да бъде 

наградена с парична награда в размер на основното й месечно 

възнаграждение, за проявени през продължителния й, над 38 

години, стаж като съдия, висок професионализъм, образцово 



 50

изпълнение на служебните си задължения, високи нравствени 

качества. На всички ви е известно, тя ръководи и е председател на 

ІV-то Гражданско отделение на ВКС. Смятам, че когато човек се 

разделя със системата това е един добър знак от страна на ВСС и 

ви моля първо да се съгласите да го включим в дневния ред и 

второ, г-жо Министър, ако не възразявате, да го гласуваме. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Няма възражения. Явно е 

гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

35.1. На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 2, б "а" и 

ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Жанета Павлова Найденова - 

Савова - председател на ІV гражданско отделение на ВКС със 

служебна благодарност и грамота, личен почетен знак първа 

степен - златен и парична награда  в размер на основното 

месечно възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Красимира Петрова - досегашен 

районен прокурор на Червен бряг на длъжността "прокурор" в 

същата прокуратура. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

36. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Красимира Славчева Петрова - досегашен и.ф. административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Червен 

бряг с ранг „прокурор в АП", на длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура гр. Червен бряг с ранг „прокурор в АП", с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 08.06.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Пенка Богданова - прокурор в 

Апелативна прокуратура - Пловдив, комплексна оценка от 

атестацията "много добра" и същата да бъде повишена на място в 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 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 

Пенка Костова Богданова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. 

Пловдив комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Пенка Костова 

Богданова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, на 

място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово 
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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 Магдалена Лазарова - прокурор в 

Окръжна прокуратура - Благоевград, комплексна оценка от 

атестацията "много добра" и същата да бъде повишена на място в 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

38. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Магдалена Атанасова Лазарова - прокурор в 

Окръжна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор в АП", 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА". 

 

38.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

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

Атанасова Лазарова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. 

Благоевград с ранг „прокурор в АП", на място в ранг "прокурор 

във ВКП и ВАП", с основно 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 Найденов - прокурор в 
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Окръжна прокуратура - Пловдив, комплексна оценка от атестацията 

"добра" и същият да бъде повишен на място в ранг "прокурор във 

ВКП и ВАП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, 2 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

39. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт ОПРЕДЕЛЯ на Николай Найденов Найденов - прокурор в 

Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в АП", 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА". 

 

39.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, 

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

Найденов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг 

„прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с 

основно 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 Георги Чинев - заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура - Бургас, на място в ранг 

"прокурор в АП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

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

Георги Тодоров Чинев - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на районна прокуратура 

гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в 

АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на 

ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Вяра Алексиева - прокурор в Районна 

прокуратура - Варна, на място в ранг "прокурор в ОП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

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

Вяра Асенова Алексиева - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Варна, 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 да определи на Живка Миланова - прокурор в 

Софийска районна прокуратура, комплексна оценка от атестацията 
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"много добра" и същата да бъде повишена на място в ранг 

"прокурор в АП". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Живка Андреева Миланова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Живка Андреева 

Миланова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в 

ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, 

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

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Антон Мицов - военен следовател 

във Военно-окръжна прокуратура - София, комплексна оценка от 

атестацията "много добра" и същият да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Антон Иванов Мицов - военен следовател във Военно-окръжна 

прокуратура гр. София, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Антон Иванов Мицов - военен 

следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София 

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 Мая Веселинова Велинова - 

следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, 

комплексна оценка от атестацията "добра" и същата да придобие 

статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Мая Веселинова Велинова - следовател в Следствен отдел в 

Софийска градска прокуратура комплексна оценка "ДОБРА". 

 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Мая Веселинова Велинова - следовател в 
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Следствен отдел в Софийска градска 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 Павел Гайдаров - следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, комплексна 

оценка от атестацията "много добра" и същият да придобие статут 

на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Павел Тодоров Гайдаров - следовател в Следствен отдел в 

Софийска градска прокуратура комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Павел Тодоров Гайдаров - следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска 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 Виолета Златева Лазова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка от 
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атестацията "много добра" и същата да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Виолета Николова Златева - Лазова - прокурор в Софийска 

районна прокуратура комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Виолета Николова Златева - Лазова - 

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 за провеждане на периодично атестиране на Тодор 

Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Пазарджик и да му определи комплексна оценка от 

атестацията "добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Тодор Борисов Димитров - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

Пазарджик. 

 

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

Тодор Борисов Димитров - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, комплексна оценка 

"ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: "Бюджет и финанси". Г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря, г-жо Министър. По т. 50 

комисията предлага ВСС да вземе решение, с което да утвърди 

промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 

2010 г., съгласно приложението. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

50. 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. 
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ИВАН КОЛЕВ: По т. 51 комисията предлага да се даде 

съгласие да се отпусне еднократна парична помощ по СБКО, 

поради болест. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

51. ОТНОСНО: Молба от полк. Емил Николов Райковски - 

заместник на председателя на Военен съд гр. Плевен за отпускане 

на средства от централизирания фонд СБКО за 2010 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична 

помощ за лечение в размер на 5 000 (пет хиляди) лв. от 

централизираните средства на фонд СБКО на полк. Емил Николов 

Райковски - заместник на председателя на Военен съд гр. Плевен. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 52 комисията предлага да се 

допълни чл. 9 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси и 

повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция "Вътрешен 

одит" във ВСС, като се създава нова алинея първа със следния 

текст: Преди сключването на трудов договор с лицето, спечелило 

конкурса, се извършва предварителен контрол за 

законосъобразност от съдебния служител, заемащ длъжността 

"труд и работна заплата", на определената индивидуална основна 

месечна работна заплата и допълнителните възнаграждения за 

труд, трудов стаж и професионален опит и сроковете на основен и 

допълнителен платен годишен отпуск. Досегашният текст на чл. 9 

става ал. 2 на същия член. Това е във връзка с предварителния 

контрол, който го предлага Сметната палата. Явно гласуване. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

52. ОТНОСНО: Предложение на директора на дирекция 

„Вътрешен одит" за актуализиране на Вътрешните правила за 

провеждане на конкурси и повишаване в ранг на вътрешните 

одитори в дирекция „Вътрешен одит" във Висшия съдебен съвет 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

52.1. ДОПЪЛВА чл. 9 на Вътрешните правила за 

провеждане на конкурси и повишаване в ранг на вътрешните 

одитори в дирекция „Вътрешен одит" във ВСС, като се създава нова 

алинея първа със следния текст: 

„Преди сключването на трудов договор с лицето, 

спечелило конкурса, се извършва предварителен контрол за 

законосъобразност от съдебния служител, заемащ длъжността 

„труд и работна заплата", на определената индивидуална основна 

месечна работна заплата и допълнителните възнаграждения за 

ранг, трудов стаж и професионален опит и сроковете на основен и 

допълнителен платен годишен отпуск. 

52.2. Досегашният текст на чл. 9 става алинея втора на 

същия член. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: "Съдебна администрация". 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо Министър, уважаеми 

колеги, постъпили са искания от административни ръководители за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки. В 

тази връзка комисия "Съдебна администрация" предлага ВСС да 

приеме следното решение: Дава съгласие за назначаване на 
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посочените съдебни служители на свободни щатни бройки. Явно е 

гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/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. Добрич - 1 щ. бр. за „деловодител-

регистратура" 

2. Административен съд - София-област - 1 щ.бр. за 

„съдебен администратор" и 1 щ.бр. за „съдебен секретар" по чл. 68 

от КТ  

3. Окръжен съд гр. Пазарджик - 1 щ.бр. за „призовкар" 

4. Административен съд гр. Пловдив: 

- трансформиране на 2 щ.бр. „съдебен деловодител" в 2 

щ.бр. „призовкар" и назначаване на съдебни служители - 2 щ.бр. на 

длъжност „призовкар"; 

- назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на свободна 

щ.бр. за „призовкар"; 

- 1 щ.бр. за „куриер-прислужник" 

5. Софийски градски съд - 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

53.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител-регистратура" 

по чл. 68 от КТ в Окръжен съд гр. Добрич. 
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53.2.  ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен администратор" и 

1 щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" по чл. 68 от КТ в 

Административен съд - София-област. 

  

53.3.  ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" в Окръжен съд 

гр. Пазарджик. 

 

53.4.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 2 щ.бр. 

„съдебен деловодител" в 2 щ.бр. „призовкар" и назначаване на 

съдебни служители - 2 щ.бр. на трансформираната длъжност 

„призовкар" в Административен съд гр. Пловдив. 

53.4.1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни 

служители - 1 щ.бр. на свободната длъжност „призовкар" и 1 щ.бр. 

на длъжност „куриер-прислужник" в Административен съд гр. 

Пловдив. 

 

53.5.  ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Софийски градски съд. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Благодаря. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: "Правни въпроси". Г-н Сукнаров. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря. Уважаема г-жо 

Министър, колеги, малко преди да ви прочета проекта за решение, 

има решение на специализиран състав на Комисията за защита от 

дискриминацията, която обяви в Наредбата за вещите лица, приета 
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от ВСС през 2008 г., че в чл. 13, т. 5, която установява възрастова 

граница за подаване на документи и записване на вещи лица, тази 

граница се явява като дискриминационна и препоръча да се измени 

наредбата, като отмени този текст. Ние нямаме друг избор освен да 

се съобразим с това решение на комисията, поради комисията по 

"Правни въпроси" предлага на ВСС да вземе следното решение: 

Първо - на основание чл. 403 от ЗСВ приема Наредба за изменение 

на Наредба № 1 от 2008 г., за вписването, квалификацията и 

възнагражденията на вещите лица, както следва -  в § 1, чл. 13 се 

правят следните изменения: първо - точка 5 се отменя, второ - 

досегашните точки 6 и 7 стават точки 5 и 6. На основание чл. 403, 

ал. 2 от ЗСВ Наредбата за изменение на Наредба № 1 от 2008 г. да 

бъде обнародвана в Държавен вестник. Явно е гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

54. ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за 

вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

54.1. На основание чл. 403 от ЗСВ приема Наредба за 

изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, 

квалификацията и възнагражденията на вещите лица, както следва: 

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения: 

1. Точка 5 се отменя. 

2.   Досегашните точки 6 и 7, стават точки 5 и 6 

54.2. На основание чл. 403, ал.2 от ЗСВ, Наредбата за 

изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, 
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квалификацията и възнагражденията на вещите лица да се 

обнародва в „Държавен вестник". 

 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Следващата точка е за приемане 

на Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез 

електронен пощенски адрес, по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК. 

Тук проф. Груев има някакви съображения. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Може ли аз да ги кажа? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, аз ви моля, разговарях 

предварително и с г-н Сукнаров, да оттеглим тази точка, да не  

приемаме днес Правилата във вида, в който те са били обсъждани. 

Без да навлизаме в подробности из дебрите на ГПК за всеки случай, 

тези дни аз участвах в някои дискусии, част от които бяха свързани 

с тези правила, необходимо е малко да се дообмислят, за да не 

влезем отсега в едни по-сложни процедури по ГПК, които ще 

усложнят част от процесите. Оказа се и е така, че има разлика в 

големите и в малките съдилища, т.е. Наредбата трябва да бъде 

прецизирана и аз казах това и на г-н Сукнаров, само да ви 

информирам, аз ще организирам така щото тук в комисията по 

"Правни въпроси" да дойдат представители както на инициаторите  

от Окръжен съд - Бургас, така и на представители на различни по 

степени и по големина съдилища, за да могат правилата наистина 

да бъдат в помощ на гражданите и на съдилищата, така че няма 

нищо лошо, нищо спешно не налага днес ние да ги утвърдим, по-

добре да ги дообмислим и да не създаваме после проблеми в 

гражданското съдопроизводство, защото безспорно една такава 

форма, колкото и да е рядка тя започва да се налага за призоваване 

и е хубаво да се обмислят, а пък отделните административни 



 66

ръководители те могат със заповед във връзка с организацията на 

дейността на съответния съд до този момент да въведат едни или 

други, което пък и ще послужи и за индикатор как работи системата, 

така че ви моля да отложим приемането на тези правила, а пък аз 

се ангажирам да подпомогна г-н Сукнаров за дискусията по тях. 

ГЛАСОВЕ: Да я оттеглим, да я оттеглим. Основателни са 

съображенията. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Понеже нищо не налага…  

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Ние можем даже да пуснем само 

Бургаския окръжен съд, чието предложение е това, нещо като 

пилотен проект, да проверим как ще действа, но разбрах от проф. 

Груев, че има съдилища, които изразяват доста голям скептицизъм 

/намесва се Лазар Груев - то не е скептицизъм, те имат питания, 

въпроси/ Божидар Сукнаров - няма да бъде излишно с 

представители на съответните органи на съдебната власт да ги 

доизясним тези неща. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да гласуваме отлагане на 

решението по т. 55 за следващо заседание, без да казваме кога. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Като изготвим нов проект за 

решение ще го докладваме на Съвета. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре. Колеги, гласуваме 

отлагане на решението. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

55. ОТНОСНО: Проект на Правила за изпращане на 

съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на 

чл.42, ал.4 и сл. от ГПК . 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ОТЛАГА приемането на проект на Правила за изпращане 

на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда 

на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК за следващо заседание на ВСС. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Отиваме на допълнителните 

точки. Първа. Кой докладва? 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Аз ще докладвам. Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, знаете приехме решение в изпълнение на една 

наша задача, за която бяхме създали Работна група, 

председателствана от г-н Велев, свързана с критериите за 

натовареност. Тази Работна група изпълни своята задача, ние 

приехме доклад и решение, в резултат на което обаче се постави 

въпроса да доразвием тази задача, свързана с натовареността, ние 

приехме и предложихме и на Правителството да включи един такъв 

ангажимент на съдебната власт на ВСС в Графика за изпълнение 

показателите за напредък в областта на съдебната реформа и в 

резултат на проведения семинар с магистратите в страната 

стигнахме до извода, че това е една много сложна задача, много 

отговорна, която във времето изисква значителен ресурс откъм 

кадри, откъм експерти, откъм проучване и на чужд опит и добра 

практика, поради което Комисията по Графика предлага да 

създадем една комисия, на основание чл. 18, ал. 1 от нашия 

правилник, която да се състои от петима членове на ВСС, трима 

съдии, прокурор и следовател, и тази комисия да има за задача 

всъщност да подготви, възможността ВСС да се ангажира с едни 

критерии, които да са свързани с качествени показатели за 

натовареността на магистратите. Съзнаваме, че тази комисия ще 
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има много отговорна задача и затова в нашето предложение не е 

очертан по-обширно предмета на дейност, както и необходимостта 

от друг експертен състав, съответно от магистрати или от 

представители на други професионални общности, затова 

предложението ни сега включва само създаването на комисията и 

определяне на нейния състав, с пълната свобода те да организират 

своята работа с помощта на нашата Администрация, затова и 

предлагаме да е комисия, така че състава на тази комисия - 

председател Капка Костова, членове Костадинка Наумова, Георги 

Шопов, Вельо Велев и Стефан Петров. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Така е най-разумно, да. Те сами 

да си кажат. Ще имат работа с административните ръководители по 

места, ще има месеци наред работа. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Така че стигнахме до този извод. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги, за създаване 

на комисията. Приема се. Благодаря. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Създаване на Комисия по чл. 18, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата 

администрация, за определяне на качествени показатели за 

натовареност на магистратите 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1. На основание чл. 18, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на ВСС и неговата администрация, 

СЪЗДАВА КОМИСИЯ за определяне на качествени показатели 

за натовареност на магистратите. 
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1.2. ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на Комисията, както 

следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Капка Костова 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. Костадинка Наумова 

3. Георги Шопов 

4. Вельо Велев 

5. Стефан Петров 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Следваща точка. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Уважаеми колеги, комисията ви 

предлага да вземем решение, с което да конкретизираме решение 

на ВСС от 16.9.2010 г., относно командироване на представители на 

съдебната власт за участие в Международна конференция на 

Регулаторните власти в Унгария, като конкретизацията се състои 

във включване в решението на ВСС на мястото, където ще се 

проведе мероприятието - град Сиофок, Унгария и начина на 

пътуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в Международна конференция на 

Регулаторните съдебни власти на Балкански регион, която ще се 

проведе от 17 до 20 октомври 2010  г. в Унгария 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 33 от 

16.09.2010 г. относно командироването на представители на 

съдебната власт за участие в Международна конференция на 

Регулаторните съдебни власти на Балканския регион, добавяйки 

Сиофок, Унгария, като място за провеждане на Конференцията и 

изречението "Пътуването ще се извърши със самолет". 

Останалите условия по командироването остават същите. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

"Дисциплинарни производства".  

/изключват камерите/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Закривам заседанието, колеги. 

 

/Закриване на заседанието - 16,35 ч./ 

 

 

Стенографи: 

Таня Младенова 

Невенка Шопска 

13.10.2010 г. 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                   Маргарита Попова                                          

 

 

 


