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ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 14 ОКТОМВРИ  2010 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова - 

представляващ ВСС 

 

ОТСЪСТВАТ: Иван Колев, Мая Кипринска, Петър Стоянов, Радка 

Петрова, Стефан Петров. 

 

/Откриване на заседанието - 9, 40 ч/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добро утро, уважаеми колеги. 

Откривам заседанието на ВСС. Имаме предварително обявен дневен 

ред и четири допълнителни точки - предложение за образуване на 

дисциплинарно производство, предложение за предсрочно 

освобождаване от длъжност "председател" на Върховния 

административен съд, подадено от г-н Пенчев и едно предложение от 

комисията по "Международно правно сътрудничество". 

Други предложения по дневния ред? Ако няма, да го 

гласуваме. Има, да. Заповядайте! 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема проф. Мингова, уважаеми колеги, 

оттеглям точка № 40 от дневния ред. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други предложения? 

Заповядайте! 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жо Мингова, правя предложение 

допълнителната точка на Комисията по предложенията и атестирането 

да бъде докладвана като първа точка. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: За промяна в дневния ред. И оттегляте 

точка втора. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 2 я оттеглям. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: С тези предложения да гласуваме 

дневния ред. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 2 и 40. 

 

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

1.  Проект на решение за заявление от Константин 

Любенов Пенчев за предсрочно освобождаване от длъжност 

"председател" на Върховния административен съд 

Внася: Комисия по предложението и атестирането 

 

2. Предложение от членове на Висшия съдебен съвет за 

поощряване на Константин Любенов Пенчев - административен 

ръководител на Върховния административен съд с отличие "личен 

почетен знак - първа степен - златен" и парична награда.   
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Внасят: Членове на ВСС 

 

3. Проект на решение за командироване на представители 

на ВСС  за посещение във Варшава, Полша, за периода 24-29 

октомври 2010 г. в изпълнение на проект по Оперативна програма 

"Административен капацитет" - "Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система" дейност 3.3 - Работно посещение в 

държава - членка със съвместима съдебна система и добри практики в 

използването на видео-конферентни връзки в съдебния процес.  

Внася: Комисия "Международно правно сътрудничество" 

 

4. Предложение от Ана Караиванова - главен инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на 

дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно 

наказание на Силвия Андреева Житарска - административен 

ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина. 

Внася: Комисия по дисциплинарните производства 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което на основание 175, ал. 5 от ЗСВ установява 

основание за предсрочно освобождаване от длъжност на 

председателя на Върховния административен съд г-н Константин 

Любенов Пенчев по чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на България - 

подаване на оставка.  
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На основание чл. 175, ал. 5 от ЗСВ предлага на Президента 

на Република България да освободи Константин Любенов Пенчев от 

длъжността "председател" на Върховния административен съд.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Режим на гласуване. Приема се 

предложението за решение. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" 

няма/ 

1. ОТНОСНО: Заявление от КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ 

ПЕНЧЕВ за предсрочно освобождаване от длъжност 

„председател" на Върховния административен съд, поради 

избирането му за Омбудсман на Република България, на основание 

чл. 175, ал. 5 от ЗСВ, вр. чл. 129, ал. 3,  т. 2 от Конституцията на 

Република България 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.1. На основание чл. 175, ал. 5 от ЗСВ установява 

основание за предсрочно освобождаване от длъжност председателя 

на Върховния административен съд г-н Константин Любенов Пенчев 

по чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България - 

подаване на оставка. 

 

1.2. На основание чл. 175, ал. 5 от ЗСВ предлага на 

Президента на Република България да освободи Константин Любенов 

Пенчев от длъжността председател на Върховния административен 

съд. 



 5 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка втора. Комисията предлага на ВСС 

да приеме решение, с което да поощри г-н Константин Любенов 

Пенчев с отличие "личен почетен знак - първа степен - златен" и 

парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на 

основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ по мотиви, 

изложени в самото предложение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, гласуваме. Явно е 

гласуването. Благодаря ви.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Предложение от членове на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ - 

административен ръководител на Върховния административен съд с 

отличие  „личен почетен знак - първа степен - златен" и парична 

награда 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" и ал. 3, т.1  от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Константин Любенов Пенчев с отличие "Личен 

почетен знак - първа степен - златен" и парична награда в размер 

на основното месечно възнаграждение. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Шопов! 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми г-н Пенчев, уважаеми колеги, 

за мен е привилегия, че ми се падна честта да връча поощрението на 

г-н Пенчев. Преди това съм длъжен да кажа няколко думи, а те са 

това, че от една страна лично аз, а предполагам и вие сте 

удовлетворени от обстоятелството, че г-н Пенчев след един достойно 

изтекъл мандат заема една също много отговорна длъжност, което е 

оценка и за нашата дейност. Ние сме убедени, че той както и тук, така 

и на новата си позиция ще бъде принципен, точен и честен човек. 

Искам обаче и да кажа, че ние съжаляваме, лично аз, а съм убеден и 

вие, че не винаги ние сме се съгласявали с някои от твърденията на г-

н Пенчев, но аз съм убеден, смятам, че сте убедени и вие, че той това 

го е правил за добруването на съдебната система, тук е нямало нищо 

лично, той е изразявал позициите си лично, бил е откровен и прям. И 

точно с това искам да приключа - продължавайте да бъдете такъв, г-н 

Пенчев! 

/ръкопляскания/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Личен почетен знак - златен. Г-н Пенчев, 

заповядайте! 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И с обич, една от любимите книги на г-

н Пенчев: "За кого бие камбаната" на Хемингуей. 

/ръкопляскания/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ще ни липсвате, г-н Пенчев! Нека да 

прочета какво сме написали всички ние членовете на Съвета и 

неговата администрация: Няма нищо по-хубаво когато края на едно 

успешно начинание се увенчае с признание, а началото на 

следващото - с вдъхновение. Имай го, пожелаваме ти го! 
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КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Скъпи колеги, все пак трябва да 

кажа няколко думи. Обяснимо е, че съм трогнат, че съм развълнуван, 

но и че съм тъжен малко, защото в тази зала минаха седем години, 

може би едни от най-ползотворните ми години. За първи път влязох в 

тази сграда и в тази зала на 10 март 2004 г., няма да забравя, когато 

първо стоях малко на диванчето навън и после влязох тук да бъда 

препитан от тогавашния ВСС, преди да гласуват моята кандидатура за 

председател на Върховния административен съд. Оттогава, аз съм го 

казвал винаги, че всяко едно заседание на ВСС в онзи състав и в този 

състав за мен беше едно удоволствие, един празник, аз знаех, че 

отивам при колеги, при приятели, с които правим много важни неща. Г-

н Шопов е прав, може да сме си разменяли реплики и да не сте били 

съгласни с мен, и аз не съм бил съгласен с някои от вас, но това е 

съвсем нормално. Никога, в нито едно мое действие, изказване или 

каквото и да било друго не е имало никога някаква злоба към членове 

на ВСС или към самия ВСС, никога някакви задни мисли да направя 

едно или друго, или да прокарам едно или друго кадрово решение. 

Ръководил съм се само от това как съм го чувствал, как ми е идвало 

отвътре, може би съм грешал, ако някого съм обидил, аз моля да бъда 

извинен, но г-н Шопов, аз Ви обещавам на Вас и на всички други, че на 

58 години трудно ще се променя, ще си остана същия рогач и на 

новата длъжност. Благодаря ви много. 

/ръкопляскания/ 

/В залата влиза Иванка Бикова/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми колеги, за мен е чест и 

удоволствие от името на Съвета да връча отличието "личен почетен 

знак - ІІ степен" на г-жа Иванка Бикова - съдия в Окръжен съд - 
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Благоевград и да й благодаря за професионализма, с който е 

работила. Заповядайте! 

/ръкопляскания/ 

/От залата излиза Иванка Бикова/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И да обявя, че ВСС поощрява и г-жа 

Жанета Найденова - председател на ІV Гражданско отделение на ВКС 

за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните 

задължения, високи нравствени качества и я награждава с "личен 

почетен знак - І-ва степен - златен". Той ще бъде връчен по-късно. 

Заповядайте, г-н Груев. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Искам да обясня на колегите от Съвета - 

отсъствието на колегата Найденова тук не е от неуважение към ВСС, 

просто стигнахме до заключението, че ще бъде добре тази награда да 

я връчим пред Пленума на Върховния съд, който е насрочен през този 

месец, на 20-ти, и аз ви моля да ми гласувате това доверие да го сторя 

от ваше име, и разбира се да поздравя колегата Найденова, защото тя 

е работила 28 години като върховен съдия и е добре да го направим 

по този начин в Тържествената зала на Съдебната палата. 

 

1. Връчване на отличия - „личен почетен знак" и 

служебна благодарност и грамота" на поощрени магистрати 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: 

Р Е Ш И : 

1.1.Връчва на Иванка Тодорова Бикова - съдия в 

Окръжен съд гр. Благоевград, отличие „личен почетен знак втора 

степен - сребърен". 
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1.2.Връчва на Жанета Павлова Найденова - Савова - 

председател на ІV гражданско отделение на ВКС отличие "личен 

почетен знак първа степен - златен", служебна благодарност и 

грамота /не присъства на награждаването/. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да продължим нататък. 

Г-н Шопов, заповядайте! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Може ли да кажа няколко думи преди това? 

Уважаеми колеги, аз искам да кажа няколко думи, които 

споделих и с представителите на средствата за масова информация 

преди заседанието на ВСС и то е по повод на едно писмо, което аз 

получих и не само аз, от Висшия адвокатски съвет по повод решенията 

на редица адвокатски колегии в страната да преустановят 

излъчването на служебни защитници и повереници, в случаите когато 

това се налага за нуждите на правораздаването. Разбира се от своя 

страна аз реагирах веднага след получаването на това писмо и съм 

изпратил от мое име съответно писмо до Министъра на правосъдието, 

но искам да информирам ВСС и да помоля за обединените усилия да 

направим нещо, защото сигналите, които се получават са доста 

тревожни, отлагат се редица дела в съдилищата, в онези съдебни 

райони, където адвокатските колегии са взели това решение и да бия 

камбаната за това, че броя на тези дела лавинообразно ще нарасне 

след решението на Софийската адвокатска колегия, най-големия 

съдебен район на държавата и да предупредя, че неизпълнението на 

определени финансови ангажименти или други причини, но така или 

иначе това ще доведе и до провала на гледането на редица мерки за 
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неотклонение. Нека ясно да се чуе - в голямата част от случаите по 

мерките за неотклонение, а именно където е задължително явяването 

на защитник, те са служебни защитници, което няма да даде 

възможност на съда въобще да сложи на разглеждане такъв въпрос, 

което пък ще доведе до редица тежки, неблагоприятни последици. 

Казвам всичко това, защото не искам отново съдилищата да бъдат 

обвинявани в нещо, което не е тяхна вина. И не знам, може би да 

помислим до края на заседанието, но или някакво писмо да изпрати 

ВСС, изразявайки своята загриженост от тази ситуация с молба към 

изпълнителната власт …/намесва се Анелия Мингова - трябва да е до 

министъра на правосъдието/ Лазар Груев - на правосъдието и на 

финансите най-вероятно, тъй като има и Постановление на 

Министерския съвет, но то очевидно не се изпълнява за допълнителни 

пари. Така или иначе въпросът е много тревожен и ви моля да се 

съгласите наистина да помислим за начина, по който да процедираме 

и в края на заседанието да го обсъдим. Аз ви благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря, г-н Груев. Само за 

уточнение - колегите са информирани, ние също получихме копие от 

писмо на г-жа Доковска, която е адресирала този апел и към Висшия 

съдебен съвет. Получихме и писмото до министъра на правосъдието 

от председателя на Върховния касационен съд вчера, аз съм го 

разпределила на съответните комисии и смятам, че в рамките на тази 

седмица ще излезем със становище, така че да бъдем съпричастни 

към усилията за решаване на този въпрос. И Ви благодаря, че го 

повдигнахте отново на това заседание. 

Заповядайте, г-н Велчев! 
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БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаема г-жо Мингова, уважаеми колеги, 

тъй като въпросът наистина е важен, искам да ви информирам, че и аз 

си позволих да изпратя едно писмо до министъра на правосъдието с 

молба този въпрос да бъде решен, тъй като в противен случай се 

затруднява не само работата на съдилищата, давате си сметка, че 

това затруднява даже преди всичко работата на прокуратурата. Ние 

сме изключително загрижени, нямаме изход с нашите собствени 

средства, аз знам, че три милиона, доколкото знам това е сумата, 

която е гласувана и неплатена, са много пари, но все пак те не могат 

да бъдат цената на нормалното правораздаване в България и затова 

много настоятелно ви моля да ни подкрепите. Аз наистина не знам 

какво друго можем да направим, освен да апелираме, но тези три 

милиона трябва да бъдат осигурени. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Пенчев. 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Редно е и аз да кажа две думи. Да, 

и аз също получих писмо, както от г-жа Доковска, така и от 

председателя на Софийската адвокатска колегия, въпросът е 

наистина много сериозен и не само в качеството ми на председател 

все още на Върховния административен съд, но и в бъдещото ми 

качество аз заявявам, че този въпрос засяга сериозно правата на 

хората, на гражданите и за мен изобщо самата правна регламентация 

на безплатната правна помощ не е добра и аз смятам да инициирам 

дискусии точно по този въпрос, как наистина да имаме безплатна 

правна помощ като другите държави, а не нещо подобие, както е в 

момента при нас. Благодаря ви. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря, г-н Пенчев. 

Заповядайте! 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Виктор Атанасов - председател на 

Административен съд - Кърджали, комплексна оценка от атестацията 

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

АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Виктор Динев Атанасов - административен ръководител - 

председател на Административен съд гр. Кърджали комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Виктор Динев Атанасов - 

административен ръководител - председател на Административен съд 

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

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

вземане на решението. 

 

/От залата излиза Борис Велчев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Николай Петров Витков - съдия в 
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Административен съд - Видин, комплексна оценка от атестацията 

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

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" 

няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Николай Петров Витков - съдия в Административен съд гр. Видин 

комплексна оценка "ДОБРА". 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Петров Витков - 

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 за определяне на Татяна Михайлова Тодорова - съдия в 

Административен съд - Враца, комплексна оценка "добра" и същата да 

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

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

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

Татяна Михайлова Тодорова - съдия в Административен съд гр. 

Враца комплексна оценка "ДОБРА". 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна Михайлова Тодорова - 

съдия в Административен 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 Галин Николов Косев - съдия в 

Административен съд - Габрово, комплексна оценка от атестацията 

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

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Николов Косев - съдия в Административен съд гр. Габрово 

комплексна оценка "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 Галин Николов Косев - съдия в 

Административен съд гр. Габрово, на място в ранг "съдия в АС", с 
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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 Красимира Иванова - съдия в 

Административен съд - Добрич, комплексна оценка от атестацията 

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

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Красимира Керанова Иванова - съдия в Административен съд гр. 

Добрич комплексна оценка "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 Красимира Керанова Иванова 

- съдия в Административен съд гр. Добрич, 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 Рени Славкова - съдия в 

Административен съд - Монтана, комплексна оценка от атестацията 

"добра" и същата да бъде повишена на място в ранг "съдия в АС". 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 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 Рени 

Цветанова Славкова - съдия в Административен съд гр. Монтана 

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 Рени Цветанова Славкова - 

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 Милчо Михайлов - съдия в 

Административен съд - Търговище, комплексна оценка от атестацията 

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

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Милчо Димитров Михайлов - съдия в Административен съд гр. 

Търговище комплексна оценка "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 Милчо Димитров Михайлов - 

съдия в Административен съд гр. Търговище, 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 Мирослава Керимова - съдия в 

Административен съд - София-област, комплексна оценка от 

атестацията "много добра" и същата да придобие статут на 

несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" 

няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

Мирослава Георгиева Керимова - съдия в Административен съд 

София-област комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Мирослава Георгиева Керимова - съдия в 
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Административен съд София-област 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 Емил Димитров - съдия в 

Административен съд - София-област, комплексна оценка от 

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

в АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд гр. София-

област 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 Емил Любчов Димитров - 

съдия в Административен съд гр. София-област, 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 Пенка Петрова - председател на 
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Районен съд - Мездра, комплексна оценка от атестацията "добра" и 

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

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Пенка Петкова Петрова - административен ръководител - 

председател на Районен съд гр. Мездра комплексна оценка 

"ДОБРА". 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Пенка Петкова Петрова - 

административен ръководител - председател на Районен съд гр. 

Мездра 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 Иван Вътков - съдия в Районен съд - 

Мездра, комплексна оценка от атестацията "добра" и същият да бъде 

повишен на място в ранг "съдия в АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Иван Борисов Вътков - съдия в Районен съд гр. Мездра комплексна 

оценка "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 Борисов Вътков - съдия 

в Районен съд гр. Мездра 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 Татяна Черкезова - съдия в Окръжен 

съд - Русе, комплексна оценка от атестацията "много добра" и същата 

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

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" 

няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Татяна Георгиева Черкезова - съдия в Окръжен съд гр. Русе 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 
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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 Татяна Георгиева Черкезова - 

съдия в Окръжен съд гр. Русе на място в ранг „съдия в АС", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Юлия Тодорова - съдия в Районен съд - 

София, на място в ранг "съдия в АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" 

няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15. 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 Юлия 

Георгиева Тодорова - съдия в Районен съд гр. София, 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 назначи Ангелина Димитрова - досегашен 

заместник-административен ръководител на длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Ямбол. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" 

няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ангелина 

Атанасова Димитрова - досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Ямбол с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС", на длъжност "съдия" в Окръжен съд 

гр. Ямбол с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

23.09.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което на основание 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ да освободи 

Дора Минчева Чинева от заеманата длъжност "съдия" в Апелативен 

съд - Бургас, считано от 1 ноември 2010 г. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" 

няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОСВОБОЖДАВА Дора Минчева Чинева от заеманата длъжност 

„съдия" в Апелативен съд гр. Бургас, считано от 01.11.2010 г. 



 23 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка в решение по протокол от 25 

март 2009 г., като вместо израза "с ранг "съдия в АС" се чете "съдия 

във ВКС и ВАС". Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 

13/25.03.2009 г. т. 10, с което е преместена Илиана Вескова Димова - 

следовател в Столична следствена служба с ранг "следовател в 

НСлС" на длъжност "съдия" в Районен съд гр. Дупница и допълнено с 

решение по протокол № 35/31.07.2008 г. т. 2.3.2.2, като вместо "с 

ранг "съдия в АС" се чете "с ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Светлозар Лазаров - административен 

ръководител на Окръжна прокуратура - Кърджали, на място в ранг 

"прокурор във ВКП и ВАП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" 

няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

19. 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 

Светлозар Михайлов Лазаров - административен ръководител на 

Окръжна прокуратура гр. Кърджали с ранг "прокурор в АП", на място в 

ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, 

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

решението. 

 

/От залата излиза Лазар Груев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Симона Генова - прокурор в 

Апелативна прокуратура - Пловдив, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и да бъде повишена на място "прокурор във ВКП и 

ВАП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Симона Благова Генова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. 

Пловдив комплексна оценка "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 Симона Благова Генова - 
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прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, на място в ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, 

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

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Румяна Славова - прокурор в 

Окръжна прокуратура - Бургас, комплексна оценка от атестацията 

"добра" и същата да бъде повишена на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Румяна Иванова Славова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. 

Бургас комплексна оценка "ДОБРА". 

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 Румяна Иванова Славова - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, 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 Николай Николов - прокурор в 
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Районна прокуратура - Пловдив, комплексна оценка от атестацията 

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

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Николай Стефанов Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Пловдив комплексна оценка "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 Николай Стефанов Николов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив 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 определи на Ивайло Иванов - прокурор в Районна 

прокуратура - Търново, комплексна оценка от атестацията "добра" и 

същият да бъде повишен на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

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

Ивайло Димитров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Велико Търново комплексна оценка "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 Ивайло Димитров Иванов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново 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 определи на Тихомир Шабов - прокурор в Районна 

прокуратура - Търново, комплексна оценка от атестацията "добра" и 

същият да бъде повишен на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Тихомир Георгиев Шабов - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Велико Търново комплексна оценка "ДОБРА". 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Тихомир Георгиев Шабов - 
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прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново 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 Светлин Радев - прокурор в Районна 

прокуратура - Велико Търново на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25. 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 

Светлин Радостинов Радев - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Велико Търново 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 Мила Стайкова - прокурор в Районна 

прокуратура - Търговище на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

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

Стефанова Стайкова - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Търговище 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 определи на Петко Тенчев Георгиев - прокурор в 

Районна прокуратура - Стара Загора, комплексна оценка от 

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

"прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Петко Тенчев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара 

Загора комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 
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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 Петко Тенчев Георгиев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора 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 определи на Емил Павлов - прокурор в Районна 

прокуратура - Дупница, комплексна оценка от атестацията "добра" и 

същият да придобие статут на несменяемост, и да бъде повишен на 

място в ранг "прокурор в ОП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Хайде да ги гласуваме поотделно 

двете решения все пак. Аз ще гласувам примерно различно. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Добре. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: За несменяемост. Гласуваме първото 

предложение за статут на несменяемост. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница 

комплексна оценка "ДОБРА". 
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28.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Дупница ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И сега второто предложение - за 

повишаване в ранг. Не се приема. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 12 гласа "за", 1 "против" няма, 3 "въздържали се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

28.1.2. ОТХВЪРЛЯ предложението на административния 

ръководител на Районна прокуратура - гр. Дупница за  ПОВИШАВАНЕ 

на Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Дупница, на място в ранг "прокурор в ОП". 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ще почака малко с ранга. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ташко Стаматов - прокурор във 

Военно-окръжна прокуратура - Сливен, комплексна оценка "добра" за 

провеждане на периодично атестиране. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

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

Ташко Стоянов Стаматов - прокурор във Военно-окръжна 

прокуратура гр. Сливен комплексна оценка "ДОБРА". 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Ташко Стоянов Стаматов - 

прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Стефан Янев - прокурор в Окръжна 

прокуратура - Пазарджик, комплексна оценка от атестацията "много 

добра" и провежда периодично атестиране. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 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 

Стефан Георгиев Янев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. 

Пазарджик комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Стефан Георгиев Янев - прокурор в 

Окръжна прокуратура гр. Пазарджик. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Пламен Вълчев - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пазарджик, 
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комплексна оценка от атестацията "добра" и провежда периодично 

атестиране. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Пламен Стоянов Вълчев - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка "ДОБРА". 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Пламен Стоянов Вълчев - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

Пазарджик. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Емилиан Венчев - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пазарджик, 

комплексна оценка от атестацията "много добра" и същият да 

придобие статут на несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 15 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

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

Емилиан Благов Венчев - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка "МНОГО 

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 Емилиан Благов Венчев - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик 

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 Любомир Любенов - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Кюстендил, 

комплексна оценка от атестацията "добра" и същият да придобие 

статут на несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Любомир Тодоров Любенов - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил комплексна оценка 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Любомир Тодоров Любенов - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което на основание 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ да освободи 

Стоил Русев Георгиев от заеманата длъжност "прокурор" в Окръжна 

прокуратура - Сливен, считано от 16 ноември 2010 г. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване председателстващият 

обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОСВОБОЖДАВА Стоил Русев Георгиев от заеманата длъжност 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Сливен, считано от 

16.11.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Христо Стефанов Панев - следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие 

"служебна благодарност и грамота". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно гласуване. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Христо Стефанов Панев - следовател в Следствен отдел в Софийска 

градска прокуратура, с отличие "служебна благодарност и 

грамота". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да обяви бройките на административни 

ръководители, които се освобождават, поради изтичане на мандата, по 

приложения списък, да се публикува на страницата на интернет на 15 

октомври 2010 г. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

36.ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за 

административни ръководители и заместници на административни 

ръководители в органите на съдебната власт, чийто мандат изтича или 

са вакантни 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

36.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 

1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните 

ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават 

поради изтичане на мандата им или са вакантни, както следва: 
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36.1.1. Административен ръководител - районен прокурор 

на Районна прокуратура гр. Петрич - вакантна; 

 

36.1.2. Административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Ивайловград - изтичащ мандат на 12.12.2010 г.; 

 

36.1.3. Административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Сандански - изтичащ мандат на 28.10.2010 г.; 

 

36.1.4. Административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Кюстендил - изтичащ мандат на 30.12.2010 г.; 

 

36.1.5. Заместник на административния ръководител - 

заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура - 

вакантна; 

 

36.1.6. Заместник на административния ръководител - 

заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич - 

вакантна; 

36.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на 

свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за 

заемане на свободните длъжности следва да подадат в 

администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да 

участват в избора за административен ръководител на съответния 

орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна 

бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие 

на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се 
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подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 

1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане 

на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване 

на съдия, прокурор и следовател. 

 

36.3. При подаване на предложения и заявление за участие 

в обявените избори следва да се спазват изискванията за мотивирани 

становища от административните ръководители, съгласно решение на 

ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г., т. 2. 

 

36.4. Решението да се публикува в Интернет-страницата на 

ВСС на 15.10.2010 г. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Бюджет и финанси. Кой ще докладва? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Имаме ли кворум? 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имаме кворум – 15. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, по точка 37 комисия „Бюджет и финанси предлага на ВСС да 

вземе следното решение: Утвърждава промени по бюджетни сметки на 

органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, което е 

неразделна част от това  решение. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

37. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на 

съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част 

от решението. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 38. Комисия „Бюджет и финанси” 

предлага на ВСС да приеме следното решение: ВСС дава съгласие да 

се отпусне еднократна парична помощ  от централизираните средства 

на фонд СБКО по приложения списък. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Продължете по т. 39 – Съдебна 

администрация. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: По т. 39, във връзка с постъпили искания от 

административни ръководители за назначаване на съдени служители  

и свободни щатни бройки, КСА предлага ВСС да приеме решение: 

Дава съгласие за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки в тези звена на съдебната власт посочени в приложения 

списък. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 

/След проведеното явно гласуване/ 

39.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. Районен съд - Разлог - 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител"  
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2. Районен съд гр. Казанлък - 2 щ.бр. за „съдебен 

секретар" 

3. Военен съд гр. Пловдив - 1 щ.бр. за „призовкар" 

4. Окръжна прокуратура гр. Велико Търново - 1 щ.бр. за 

„съдебен деловодител" 

5. Учебен център „Трендафила"-София, ПП „Витоша" - 1 

щ.бр. за „огняр, той и работник по поддръжката и вътрешна охрана" и 1 

щ.бр. за „шофьор-снабдител". 

6. Окръжна прокуратура гр. Русе - 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител". 

7. Окръжна прокуратура гр. Ямбол - 1 щ.бр. за „чистач" в 

Окръжен следствен отдел. 

8. Окръжна прокуратура гр. Пловдив - 1 щ.бр. за 

„прислужник - чистач" в Окръжен следствен отдел. 

9. Районна прокуратура гр. Варна - 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител". 

10.  Районна прокуратура гр. Плевен - 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар". 

11. Администрация на Главния прокурор - 1 щ. бр. 

„началник отдел „Стопански дейности и управление на сградния фонд" 

и 1 щ. бр. „ръководител сектор „Бюджет" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 
39.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районен съд гр. Разлог. 
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39.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Районен 

съд гр. Казанлък. 

 

39.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" във Военен съд гр. 

Пловдив. 

 

39.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Окръжна прокуратура гр. Велико Търново. 

 

39.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „огрян, той и работник по 

поддръжката и вътрешна охрана" и 1 /една/ щ.бр. на длъжност 

„шофьор-снабдител" за Учебен център „Трендафила"-София, ПП 

„Витоша". 

 

39.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Окръжна прокуратура гр. Русе. 

 

39.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач" в Окръжна 

прокуратура гр. Ямбол - Окръжен следствен отдел. 
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39.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прислужник - чистач" в 

Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Пловдив. 

 

39.9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районна прокуратура гр. Варна.   

 

39.10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

прокуратура гр. Плевен 

 

39.11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 1 щ. бр. началник отдел „Стопански дейности и 

управление на сградния фонд" и 1 щ. бр. ръководител сектор „Бюджет" 

в  Администрацията на Главния прокурор. 

/40. ОТТЕГЛЕНА/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ще докладвате ли 41 точка? 

Заповядайте. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаеми колеги, по предложение на 

проф.д-р Анелия Мингова – представляващ ВСС, относно 

повишаването в ранг на служители от дирекция „Вътрешен одит” във 

ВСС, предлагаме ВСС на основание чл. 23, ал. 1 от Вътрешните 

правила за провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и 

повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен 

одит" във ВСС, следните рангове на следните служители: Иван Йонов 
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– главен вътрешен одитор – ІІ ранг и Георги Йончев – младши 

вътрешен одитор – І ранг. 

АНЕЛИ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

41. ОТНОСНО:  Предложение от проф. Анелия Мингова - 

представляващ ВСС за повишаване в ранг на служители от дирекция 

„Вътрешен одит" във Висшия съдебен съвет 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

На основание чл. 23, ал. 1 от Вътрешните правила за 

провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и повишаване в 

ранг на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит" във ВСС 

определя нови рангове на следните служители: 

- Иван Йонов - главен вътрешен одитор - ІІ ранг 

- Георги Йончев - младши вътрешен одитор - І ранг 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Колеги, аз приключих. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Захарова, по допълнителната 

точка. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Колеги, въз основа на решение № 470 

на  Съвета за създаване на Европейска мрежа по граждански и 

търговски дела, като въз основа на решението същата трябва да бъде 

открита за участие и за професионални организации на 

упражняващите юридически професии в България, както и лицата, 

които ще представляват съответните организации. През м. август ВСС 

координира дейността по изпълнение на това решение на Съвета на 

ЕС, като беше взето решение, че представители ще изпратят 
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Камарата на частните съдебни изпълнители в лицето на г-н Катилин 

Димитров Попов – частен съдебен изпълнител, Софийски градски съд 

и г-н Делян Илиянов Николов - частен съдебен изпълнител, ОС – 

Бургас. Представител за участие на Нотариалната камара ще бъде 

нотариус Милена Илчева, с район на действие РС Бургас и нотариус 

Антония Коева - Иванова,  с  район на действие РС Стара Загора. 

Висшият адвокатски съвет ще бъде представляван от г-жа Мигуела 

Григорова – адвокат от Софийската адвокатска колегия. В изпълнение 

на това решение следва да се уведоми Министерство на 

правосъдието, което да сезира ЕК за наименованията, адресите на 

професионалните организации и съответно данните за контакти с 

определените представители. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме това решение. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

42. ОТНОСНО: Приемане на професионалните организации 

на практикуващите юридически професии за членове на Европейската 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела във връзка с 

изпълнението на изискванията на Решение № 568/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 18.06.2009 г. за изменение на 

Решение № 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

 І. Определя, съгласно пар.4 а на Решение № 2001/470/ЕО 

на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански 
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и търговски дела, за членове на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела следните професионални организации на 

упражняващите юридически професии в България, както и лицата, 

които ще представляват съответните организации по отношение на 

дейността на мрежата съгласно решенията на управителните им 

органи:  

1. Камара на частните съдебни изпълнители, 

представлявана от  г-н Катилин Димитров Попов - частен съдебен 

изпълнител, Софийски градски съд и г-н Делян Илиянов Николов - 

частен съдебен изпълнител, ОС - Бургас; 

2. Нотариална камара, представлявана от нотариус 

Милена Илчева, рег. № 257 в регистъра на Нотариалната камара, 

район на действие РС Бургас и нотариус Антония Коева - Иванова, 

рег. № 309 в регистъра на Нотариалната камара, район на действие 

РС Стара Загора; 

3. Висш адвокатски съвет - представляван от г-жа 

Мигуела Григорова - адвокат от Софийска адвокатска колегия. 

 

 ІІ. Да се уведоми Министерство на правосъдието, което 

от своя страна трябва да нотифицира на Европейската комисия 

наименованията и пълните адреси на професионалните организации, 

както и определените от тях представители, в изпълнение на 

задължението по чл.20 от  Решение № 2001/470/ЕО на Съвета за 

създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела. 
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ГАЛИНА ЗАХАРОВА: По т. 43 КМПС ви предлага да вземем 

решение, с което да бъдат командировани за участие в периода 5 – 12 

декември 2010 г. в едноседмична хоспитация в наказателната област 

в гр. Мюнхен, Бавария г-жа Ани Захариева - съдия от Наказателно 

отделение на Софийски градски съд  и г-н Анвдрей Янкулов - прокурор 

от Софийска районна прокуратура, при условията, които са посочени. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/    

43. ОТНОСНО: Командироване на магистрати, владеещи 

немски език за участие в едноседмична хоспитация в наказателната 

област, която ще се проведе в Бавария за периода 05-12 декември 

2010 г 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

43.1. КОМАНДИРОВА за участие в едноседмична 

хоспитация в наказателната област, която ще се проведе в гр. 

Мюнхен, Бавария за периода 05-12 декември 2010 г.: 

-  г-жа Ани Захариева - съдия от Наказателно отделение 

на Софийски градски съд  и 

-  г-н Андрей Янкулов - прокурор от Софийска районна 

прокуратура.  

43.1.2.  Разходите за пътни, дневни пари в размер на 30 на 

сто от полагащите се съгласно чл.20 (1) от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, както и медицинската 

застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

43.1.3. Настаняването е за сметка на приемащата страна.   
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ГАЛИНА ЗАХАРОВА: По т. 44 ви предлагаме да вземем 

решение, с което да определим за участие в Работна група 33 

„Сътрудничество в областта на правосъдието" с водещо ведомство 

Министерство на правосъдието - г-жа Мария Митева - съдия в 

Софийски апелативен съд.   

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

44. ОТНОСНО: Определяне на представител на съдебната 

власт за участие в Работна група 33 „Сътрудничество в областта на 

правосъдието" с водещо ведомство Министерство на правосъдието.  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

ОПРЕДЕЛЯ за участие в Работна група 33 „Сътрудничество 

в областта на правосъдието" с водещо ведомство Министерство на 

правосъдието   г-жа Мария Митева - съдия в Софийски апелативен 

съд.   

 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: И допълнителната точка. Предлагаме 

ви да командировате за посещение във Варшава, Полза за периода 24 

– 29 октомври  2010 г. в изпълнение на проект по ОПАК „Ефективност, 

отчетност и координация в съдебната система”, дейност 3.3. Работно 

посещение в държава- членка със съвместима съдебна система 



 48 

следните лица:Пламен Стоилов – член на ВСС, Костадинка Наумова – 

член на ВСС, Божидар Сукнаров – член на ВСС Радка Петрова – член 

на ВСС, Румен Киров – Национална следствена служба, завеждащ 

отдел „Международно сътрудничество”, Евгени Диков – прокурор във 

Върховна касационна прокуратура,  Петко Петков – съдия в Софийски 

районен съд и , Маргарита Борисова – експерт в Инспектората към 

ВСС. При условията ,които са посочени в проекта за решение. Тоест, 

разходите по отношение на члена на ВСС са за сметка на ВСС, а по 

отношение на всички останали лица се поемат за сметка на 

изпълнителя на проекта „Лирекс БГ” ООД. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Командироване на представители на ВСС и 

на съдебната власт за посещение във Варшава, Полша, за периода 

24-29 октомври 2010 г., в изпълнение на проект по Оперативна 

програма „Административен капацитет” „Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система”, дейност 3.3. Работно 

посещение в държава- членка със съвместима съдебна система и 

добри практики в използването на видео-конферентни връзки в 

съдебния процес 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

3.1. КОМАНДИРОВА за посещение във Варшава, Полша, 

за периода 24-29 октомври 2010 г. : 

1. Пламен Стоилов – член на ВСС; 
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2. Костадинка Наумова – член на ВСС; 

3. Божидар Сукнаров – член на ВСС; 

4. Радка Петрова – член на ВСС; 

5. Румен Киров – Национална следствена служба, 

завеждащ отдел „Международно сътрудничество”; 

6. Евгени Диков – прокурор във Върховна касационна 

прокуратура; 

7. Петко Петков – съдия в Софийски районен съд   

8. Маргарита Борисова – експерт в Инспектората към 

ВСС.  

 

3.2. РАЗХОДИТЕ по пътуването, настаняване, 

медицинската застраховка и дневни на Пламен Стоилов – член на 

ВСС са за сметка Висшия съдебен съвет, като определя двоен размер 

на разходите за дневни. Разходите следва да се изплатят от 

постъпилите от Управляващия орган по Оперативна програма 

„Административен капацитет” авансови средства и във връзка с 

договор № К09-15-4/23.07.2009г. по проект „Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система”, с бенефициент ВСС.  

3.3. РАЗХОДИТЕ  за останалите командировани лица са за 

сметка на изпълнителя-„Лирекс БГ”ООД. Договорът с изх.№45-06-

015/28.07.2010 г. с фирмата е по проект „Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система” и в изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната власт във връзка с 

делата от особен обществен интерес и анализ на възможността за 

използване на видео-конферентни връзки в наказателното 
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производство (за разпити, експертизи, свидетелстване и представяне 

на веществени доказателства и др.) с оглед ускоряване 

приключването на делата”. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изключваме се за дисциплинарните 

производства. /камерите са изключени/ 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: /Камерите са включени/ Имаме ли 

нещо друго да уточним преди да закрия заседанието? Нещо за 

следващото заседание – вероятно ще бъде насрочено за  четвъртък... 

Закривам заседанието на Висшия съдебен съвет. 

 

/Закриване на заседанието -  10,30 ч./ 

 

 

 

Стенографи 

Невенка Шопска 

Таня Младенова 

20.10.2010 г. 

 

    

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

 

       Проф.д-р АНЕЛИЯ МИНГОВА 
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