
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 51 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 10 ДЕКЕМВРИ 2009 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова - Министър на 

правосъдието и Анелия Мингова - Председателстващ ВСС 

 

ОТСЪСТВАТ: Иван Колев, Пенка Маринова 

 

/Откриване на заседанието - 9, 35 ч/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Откривам днешното заседание на 

Висшия съдебен съвет. Желая на всички ползотворна работа. 

Имаме от Инспектората колега, който днес ще следи заседанието, 

тъй като г-жа Караиванова отсъства. Много внимателно следете, 

защото трябва да занесете стопроцентовата информация на Вашия 

ръководител. 

Колеги, имаме няколко неща, които трябва да включим в 

дневния ред днес. Виждам, че сте приготвили едно решение за 

допълване на решение по т.29 от Протокол №49 във връзка с 

решение на Бюджетната комисия. Би ли искал някой да го докладва 

или просто със своя доклад приемаме, че ще го включим в дневния 

ред, за да не губим време? Виждам пред себе си едно извлечение 

от протокол, с което се иска да се запознаят членовете на Висшия 

съдебен съвет с отворено писмо. То не е точка, а просто да се 

запознаем с него може би съвсем в началото, след като гласуваме 

дневния ред, без да го включваме като точка. И още един приятен 

повод, г-жа Капка Костова, която беше избрана като представител 
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на съдийската гилдия за член на Висшия съдебен съвет, трябва да 

има процедура за встъпване във Висшия съдебен съвет. Тази точка 

е важна. Предлагам да бъде изтеглена в началото като първа точка, 

за да направим тази процедура и да можем вече с още един колега 

да попълним състава на Висшия съдебен съвет. Ако така сте 

съгласни, с тези промени, да гласуваме дневния ред. Благодаря! 

Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.15. 

ІІ. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДнИТЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 

1. Предложение за освобождаване на Капка Костова от 

длъжността „съдия във ВКС". 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

2. Предложение за допълване Решение на ВСС по 

Протокол №49/03.12.2009г. за упълномощаване административните 

ръководители на органите на съдебната власт да упражнят 

правомощията си по чл.9 от ПОИСДМСОСВ. 

Внася: Комисия „Бюджет и финанси" 
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3. Предложение от Главния прокурор на Република 

България за временно отстраняване от длъжност на Евлоги Русев  

Недев - прокурор в Районна прокуратура гр. Омуртаг. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Кой докладва първата точка по 

отношение на г-жа Костова? Заповядайте, професор Груев! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, очевидно преди да 

встъпи в длъжност г-жа Костова следва да бъде освободена от 

Висшия съдебен съвет като съдия във Върховния касационен съд, 

считано от датата на встъпване.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приемаме решение да бъде 

освободена и да встъпи от днешна дата като член на Висшия 

съдебен съвет.  

ЛАЗАР ГРУЕВ: В този смисъл правя формално 

предложение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Включете в протокола - 

предложение на председателя на Върховния касационен съд за 

освобождаване и след това за встъпване, след което следва 

формално подписване на акт за встъпване в длъжност. 

Колеги, гласуваме за освобождаване. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за" и 1 

„въздържал се"./ 

1. ОТНОСНО: Предложение за освобождаване на 

Капка Костова от длъжността „съдия във ВКС" 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

На основание чл.160 и при условията на чл.28 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА  Капка Василева Костова от заеманата длъжност 

„съдия" във Върховния касационен съд, поради избирането й за 

член на ВСС от квотата на съдиите, считано от 10.12.2009г. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме за встъпване като 

член на Висшия съдебен съвет и тя да подпише акта, защото сега е 

освободена, но няма решение за встъпване. Нека гласуваме 

встъпването. Явно гласуване. Приема се единодушно. Поканете г-

жа Костова. 

 

/В залата влиза Капка Костова/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Костова, да подпишем акта за 

встъпване в длъжност. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувахме процедурата за 

освобождаване от Върховния касационен съд като съдия. 

Гласувахме и встъпването Ви, което Вие трябва да потвърдите 

формално с подписване на акта за встъпване. /подписва акта/ Да Ви 

кажем добре дошла и Вие ако желаете да кажете няколко думи! 

КАПКА КОСТОВА: Благодаря! Надявам се да съм 

полезна и смятам че е много важно да сме конструктивни, защото 

наистина имаме важна работа. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! 

/ръкопляскания/ 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, стартираме дневния ред. 

Избор за назначаване на административни ръководители. Г-н 

Шопов. 

 

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Първа точка. Предложение на 

комисията за провеждане на избор относно назначаване на 

председател на Окръжен съд-Велико Търново. Кандидат е Мая 

Джамбазова. Тя е предложение на административния ръководител. 

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме решение, 

с което да определи на Мая Маркова Джамбазова комплексна 

оценка от атестацията „много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се с 21 гласа 

„за". 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да проведе избор за 

назначаване на длъжността „административен ръководител - 

председател" на Окръжен съд-Търново, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Мая Георгиева Маркова-Джамбазова. Тъй 

като кандидатът е един, предлагаме гласуването да бъде по 

електронен път. Може да преминем към изслушване. 

/Влиза Мая Джамбазова/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! Имате думата 

накратко да изложите становището си. 

МАЯ МАРКОВА: Казвам се Мая Маркова, съдия съм във 

Великотърновския окръжен съд. Занимавам се с наказателни дела. 
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Работя като съдия от 92г., в Окръжния съд съм от 98г. Днес съм 

пред вас по предложение на председателя на Апелативен съд-

Велико Търново - г-жа Попова, за което благодаря. Приемам това 

предложение като чест за мен и оценка за мен, като човек, и за 

работата ми като съдия и едновременно с това като огромно 

задължение. Моето задължение, ако бъда избрана за председател, 

ще бъде да работя така, че Великотърновският окръжен съд и 

районните съдилища към него да стават още по-добри, защото те и 

сега са добри. Такава е и оценката от доклада на извършената 

проверка от Инспектората към ВСС, такива са и резултатите. 

Естествено има и пропуски, които бяха намерени по тези проверки, 

по отстраняването на които ние работим и ще продължаваме да 

работим. 

В съда има създадени добри практики по отношение 

разпределението на делата по електронния, случайния избор. По 

този начин се създава равномерна натовареност на колегите, на 

съдиите. Създадени са практики по проследяване движението на 

делата, спазване сроковете за тяхното образуване, насрочване, 

разглеждане и изготвянето на актовете. Тъй като в момента се 

извършва проверка от Апелативен съд-Велико Търново, годишна, 

мога да кажа, че специално за Великотърновския окръжен съд 

забавените съдебни актове са много малко и става въпрос за 

забавяне с ден, два, три, пет. 

Мисля че ще успеем да постигнем още по-добри 

резултати, защото колектива на Великотърновски окръжен съд е 

много добър. В него работят знаещи и можещи магистрати. Вярвам, 

че те ще застанат зад мен и ще работим заедно. Естествено няма 

да работя сама, ще работя в екип, ще работя със своите 

заместници, с административния секретар, със съдебния 
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администратор и всички останали. Считам че за правилната 

организация, за установяване на необходимост от промени в 

организацията трябва да се изслушват, да се търси мнението на 

всички членове на колектива. И аз ще правя това. Вярвам в този 

колектив. Мисля че ще постигнем това, което трябва да постигнем. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря Ви! Колеги, имате ли 

въпроси? Няма. Моля изчакайте за резултата! /Мая Маркова излиза 

от залата/ Колеги, дискусия. Заповядайте! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаема г-жо Министър, уважаеми 

колеги, аз ви моля да приемете мотивите изложени в писменото 

предложение на председателя на Апелативен съд-Велико Търново, 

колегата Илияна Попова. В допълнение към това искам да кажа, че 

до този избор, вие знаете, се стигна трудно, след няколко 

гласувания във Висшия съдебен съвет, които завършиха без 

резултат, а и последвалите събития в разследването и 

разпечатките относно г-н Красимир Георгиев. Моето изискване и 

молба към председателя, към всички председатели на апелативни 

съдилища, в това число и Великотърновския, беше да се направи 

такъв подбор, който да е съобразен със становището на 

магистратите от съответния съд, да се избере такъв ръководител, 

който наистина да разбира от своята работа, да има опит, да бъде 

приеман от магистратите, защото според мен е очевидно, че и във 

Великотърновския окръжен съд са необходими определени 

промени, които, аз съм убеден, че колегата Маркова може да 

осъществи. Аз лично подкрепям това предложение на Илияна 

Попова и съм убеден, че ако и вие го подкрепите, ние ще направим 

един добър избор за този важен съд.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! Колеги, други 

изказвания, мнения имате ли за колегата? Ако нямате, да 
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гласуваме. Приема се. Благодаря ви! Моля, поканете г-жа Маркова. 

/Мая Маркова влиза в залата/ Г-жо Маркова, вече не се вижда на 

таблото Вашият резултат. Колегите гласуваха с болшинство за Вас. 

Честито! Благодаря Ви! Желаем ви успех! 

МАЯ МАРКОВА: И аз благодаря! /излиза от залата/ 

 

1. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Окръжен съд-

гр.Велико Търново 

Кандидат: 

- Мая Георгиева Маркова-Джамбазова - съдия в 

Окръжен съд-гр.Велико Търново 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Мая Георгиева Маркова-Джамбазова - съдия в Окръжен съд-

гр.Велико Търново, комплексна оценка от атестацията "МНОГО 

ДОБРА". 

 

 1.2.След изслушване и проведеното електронно 

гласуване, при получен резултат: с 21 /двадесет и един/ гласа 

„за", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ  НАЗНАЧАВА Мая 

Георгиева Маркова-Джамбазова - съдия в Окръжен съд-гр.Велико 

Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", на длъжността 

„административен ръководител - председател" на Окръжен 

съд-гр.Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС"с основно 
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месечно трудово възнаграждение  съгласно Таблица № 1, считано 

от датата на встъпване в длъжност. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Шопов!  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, изборът беше 

проведен по предвидения законов ред. Безспорно е, че 

предложението на административния ръководител се прие. Това е 

така, защото кандидатът притежава необходимите професионални 

и нравствени качества. Да й пожелаем успешен път! 

Мога ли да продължа с втора точка? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да. Как процедирате при избор, в 

който участват кандидати, за които има сигнали в пресата? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Обсъждат се и се взема становище 

после. Аз съм длъжен да докладвам тези неща. 

Предложение на комисията относно провеждане на 

избор за заемане на длъжността „административен ръководител-

председател" на Окръжен съд-Благоевград. Кандидати са Красимир 

Аршинков - предложение на административния ръководител. Той е 

досегашен председател. Димитър Костадинов Узунов - председател 

на Районен съд-Сандански. 

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи на г-н Аршинков комплексна оценка 

от атестацията „много добра".  

МАРГАРИТА ПОПОВА: С 15 гласа „за", 4 „против" и 2 

„въздържали се" се приема. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да проведе избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Окръжен съд-

Благоевград, в който да вземат участие атестираните кандидати 
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Димитър Узунов и Красимир Аршинков. Предлагам комисия по 

избора в състав г-н Цонев, г-н Сукнаров и г-н Велев. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Може ли да си направя отвод, г-жо 

Министър, тъй като в 11.30 ч. трябва да чета лекция в НИП. Просто 

да бъда заменен. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Добре. Галя Захарова предлагам. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре. Съгласни сте с членовете 

на комисията.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, преди да започнем 

изслушването трябва да ви кажа, че са постъпили сигнали, те за 

втори път постъпват по отношение на един от кандидатите, които са 

раздадени на членовете на Съвета. Те са дадени на Комисията по 

корупция и професионална етика. Запознати сте. Така че може би 

трябва да вземем отношение по тези неща. Вие преценете дали 

сега или след изслушването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Някой желае ли да вземе 

отношение по тези неща, които съобщава г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Нашата комисия прегледа тези неща, 

дадохме ги на Комисията по корупция, но при нас няма данни, от 

които да се направи, говоря за Комисията по предложенията и 

атестирането,.. Това са публикации във в.Струма. Те засягат неща, 

за които няма влязъл в сила съдебен акт. Може би г-н Цонев е по-

добре запознат. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Какво значи „няма влязъл в сила 

съдебен акт"? Ако има влязъл в сила съдебен акт хората няма да 

кандидатстват сега за административни ръководители. Или ще са 

осъдени, или ще са уволнени.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз искам само да кажа, че тези 

сигнали, примерно един от сигналите е, че той има, дава сигнал за 
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заплаха за убийство по отношение на него, а в този същия сигнал се 

твърди, че г-н Аршинков е викал прокурора при себе си, давал му е 

указания и т.н., и т.н. Сега, публикациите във в.Струма, те са много. 

Те са проверявани тези неща. Излагат се съображения, че 

съпругата му е адвокат, ползва се с нерегламентирани привилегии. 

После, излагат се съображения за един съдебен заседател, който е 

осъден и съгласно чл.78, т.2 от ЗСВ ... 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Считам че всичките тези неща 

правилно са дадени на комисията, която трябва да извърши 

проверка и да излезе със становище в много кратък срок. Това са 

неща, които, най-малкото, трябва да бъдат проверени. Заповядайте, 

г-н Сукнаров.  

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря, г-жо Министър! 

Колеги, аз колкото и да не съм склонен да вярвам на анонимки, 

очевидно в случая се касае за едно напрежение, което е възникнало 

в този съдебен район. Това ме кара да мисля, че Висшият съдебен 

съвет трябва да реагира на това нещо. Не можем да допуснем на 

място, където се чувства, както казах вече, това напрежение, да 

пристъпим така лекомислено към избор на административен 

ръководител и то на окръжен съд. Затова аз смятам, че както и друг 

път сме процедирали, сега можем да излъчим една временна 

комисия, която дори да отиде на място, да провери и да установи 

действително ли са налице такива отношения в този съдебен окръг, 

и тогава вече да постави на обсъждане въпроса за кандидатурите 

на двамата колеги.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Имаме предложение от г-н 

Сукнаров. Може би някой има против или всички сте съгласни? Иска 

ли някой да каже нещо по този въпрос? Гласуваме. Приема се 

предложението на г-н Сукнаров и този избор се отлага. 
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Колеги, предлагайте членове на комисията. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Според мен трима колеги са 

достатъчни за проверка. Редно е те да бъдат съдии, тъй като 

проверяват работата на двама колеги, които са съдии и 

кандидатстват за съд. Аз предлагам г-н Сукнаров, който в 

качеството си на съдия и на член на Комисията по професионална 

етика и превенция на корупцията, г-жа Захарова, мисля че е удачно 

да бъде в тази комисия. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Включете и новия член на 

Висшия съдебен съвет. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И новия член, точно това исках да 

предложа, г-жа Костова, като един съдия също, който е от Върховен 

касационен съд, може да има точно такъв поглед върху работата на 

Окръжен съд-Благоевград. Това е моето предложение за тримата 

колеги. И може би и да определим и срок, защото изборът може да 

бъде и той ще бъде вероятно след Нова година, но нека кажат 

колегите. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Първо има ли други предложения 

за друг състав на комисията? 

ГЛАСОВЕ: Не. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Според мен поне един месец трябва да 

дадем срок, защото имаше около 15 съдии, които искаха да бъдат 

изслушани. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Нека да го оставим за след Нова 

година, към средата на януари.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Всичко да е приключило до 8 

януари. Така добре ли е, колеги? /гласове - да/ Нека да гласуваме за 
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комисията и в срок до 8 януари проверката да е приключила. 

Приема се. Да уведомим колегите. 

/В залата влизат  Димитър Узунов и Красимир Аршинков/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, изборът за 

административен ръководител - председател на Окръжен съд-

Благоевград се отлага за един по-късен етап. Ще има комисия, 

която ще дойде да провери множество сигнали от медии и от ваши 

колеги от съдийската гилдия, които са свързани с морал, поведение 

и които трябва да се обсъдят при избор на административен 

ръководител в Благоевград. Избрахме комисия, която ще дойде на 

място да провери как изглеждат нещата в Благоевград. Определи 

се и срок до 8 януари всичко да бъде приключено, след което ще 

последва процедура за избор на административен ръководител. 

Благодаря ви, че сте тук! Съжалявам, че се случи да се разходите 

напразно може би, а може би не е напразно. Желая ви лек ден! 

/Димитър Узунов и Красимир Аршинков излизат от 

залата/ 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Окръжен съд-

гр.Благоевград 

Кандидати: 

- Димитър Костадинов Узунов - административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Сандански 

/Атестиран с Решение на ВСС по Протокол №42/22.10.2009г., т. 

10 - оценка „много добра"/ 

- Красимир Боянов Аршинков - административен 

ръководител - председател на Окръжен съд-гр.Благоевград 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за", 4 „против" и 

2 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

Красимир Боянов Аршинков, административен ръководител - 

председател на Окръжен съд гр.Благоевград , комплексна оценка 

от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

2.2. ОТЛАГА вземането на решение за назначаване на 

административен ръководител-председател на Окръжен съд-

гр.Благоевград. 

2.3. НАЗНАЧАВА временна комисия в състав: 

Божидар Сукнаров, Галина Захарова и Капка Костова, която в 

срок до 8 януари 2010г. да извърши проверка във връзка със 

сигнали от магистрати и публикации във в."Струма". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за длъжността „административен ръководител 

- председател" на Окръжен съд-Шумен. Кандидати са Тодор 

Николов Тодоров, Румяна Райкова, Нели Батанова - лично 

волеизявление. Най-напред искам да кажа, че спрямо Тодор 

Тодоров има образувано дисциплинарно производство. Същият е 

направил молба, която беше разгледана и оставена без уважение, 

ще я докладвам. Той настоява изборът да се отложи до 

приключване на дисциплинарното производство. Комисията намира, 

че това не е основание за допустимост, така че то ще се преценява 

в самия избор. Затова не отлагаме, не уважаваме молбата му за 

отлагане на избора.  
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Нещо не можах да разбера. Има 

дисциплинарно производство срещу този човек и Вие казвате, че 

това не е основание да се отложи избора? Ами то е същото като 

това, което се случи и с Благоевград. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не е същото. Просто не е така. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Има ли резултат от 

дисциплинарното производство? 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Няма. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Тогава?  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жо Попова, ако оставим 

дисциплинарното производство, ако това бъде основание, те не са 

единствените, вече имаме практика по този въпрос. Комисията 

намира, че това е правилното решение по следните съображения. 

Това са дисциплинарните производства във връзка с контактите с 

Красимир Георгиев. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Което означава, че всичките избори 

от днешния ден просто трябва да ги отложим. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да. Представете си, че тук се 

сформира едно мнозинство, което гласува за проекта и след това 

дисциплинарното производство, което гласува за колегата и след 

това дисциплинарното производство стигне до един резултат, с 

който ще кажат, че този колега не е могъл да заеме този пост. Как 

може цяло дисциплинарно производство да не е основание? 

Колеги, моля ви да гласуваме ... /прекъсната от Г. Шопов/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не, само преди това искам няколко 

думи да кажа в тази връзка. Това че не се съгласявате, аз лично 

трябва да си кажа съображенията. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Как може изобщо, ние сме юристи 

тук, да обсъждаме такива въпроси? Има висящи дисциплинарни 
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производства и ние ще вървим с процедури напред? Как става тая 

работа? За какво ги образувате тогава тези дисциплинарни 

производства, след като не чакате резултата?  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Добре, аз задавам въпроса какво ще 

стане, кога ще направим тези избори? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Когато приключат 

дисциплинарните производства. Ще намерите решение по този 

въпрос. Как така? Той е прав да възразява. Ако вие решите, че този 

човек има основание да бъде наказан, а той бъде избран днес, как 

ще излезнеш ти пред обществото да обясниш днешния избор? И 

обратното - ако не бъде избран заради висящо дисциплинарно 

производство? Това са много елементарни неща, за които не трябва 

да губим време. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не мога да приема, че са елементарни 

нещата.../прекъснат/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, взимаме решение, номер 

три в дневния ред, отлагаме ли избора, като цяло, анблок, или 

разсъждаваме по въпроса и продължаваме избора? Моля да 

гласувате! Приемаме ли да гласуваме т.3. Гласуваме дали да 

отложим точката. Благодаря ви. Отлага се точка три. Ако са тук 

колегите да им съобщим за решението. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Окръжен съд-

гр.Шумен 

Кандидати: 

- Тодор Николов Тодоров - административен 

ръководител - председателна Районен съд-гр.Шумен 
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- Румяна Вълчева Райкова - съдия в Окръжен съд-

гр.Шумен 

- Нели Георгиева Батанова - и.ф. административен 

ръководител - председател на Окръжен съд-гр.Шумен 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

ОТЛАГА вземането на решение за назначаване на 

административен ръководител - председател на Окръжен съд-

гр.Шумен, до приключване на дисциплинарното производство 

срещу кандидат за длъжността. 

 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Аз правя предложение да отсеем всички 

точки, които трябва да се отложат на това основание и да уведомим 

колегите. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Шопов, докладвайте всички 

точки, по които казуса е същия, за да съобщим на колегите и да ги 

освободим. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, т.4 касае избор за 

административен ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен. 

Няколко думи. Участници са Марио Василев, Искра Ганева, Димитър 

Захариев, Илмен Замфиров, Ваня Савова. 

Димитър Захариев, за него имаше дисциплинарно 

производство, но той не прави тези възражения. Илмен Замфиров 

обаче, има решение на Висшия съдебен съвет, с което той е 

дисциплинарно уволнен. Той атакува решението пред Върховния 

административен съд, досега обаче няма определение на ВАС, така 

че след като Висшият съдебен съвет прие това решение би 

трябвало и тази точка да се отложи до приключване. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, нека и тук да изразите 

вот.  

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Искам думата, г-жо Министър. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Благодаря, г-жо Министър! Уважаеми 

колеги, тук ситуацията е малко по-различна. Говорим за Илмен 

Замфиров конкретно. Висшият съдебен съвет със свое мнозинство 

го е уволнил. Висшият съдебен съвет вече има изградено свое 

становище, той е предубеден по отношение на тази личност. Така 

че за него няма пречка. Нищо че не е влязло в сила решението. Ние 

имаме своето решение, имаме своите изводи направени за този 

човек. Така че той дори според мен не би трябвало да бъде включен 

в листата на кандидатите, тъй като Съветът се е произнесъл. Нищо 

че няма влязъл в сила акт. Върховият административен съд, 

тричленка, петчленка, представете си преглед по надзора, 

възстановяване наново, ще минат години и никога в този съд, в тази 

прокуратура няма да има административен ръководител, а 

безвластието знаете докъде води. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, да не се съсредоточаваме 

върху кандидатурата на Илмен Замфиров, да погледнем 

кандидатурата, за същия конкурс, на Димитър Захариев, който е в 

аналогична ситуация на образувано дисциплинарно производство и 

нещата просто са същите, идентични, а не аналогични, на другите 

два случая. Така че да го оставим Замфиров. Да не коментираме 

повече.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме да бъде ли отложена 

на т.4 от дневния ред. Приема се. Благодаря! Следваща точка. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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4. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура-гр. Плевен 

Кандидати: 

- Ваня Маринова Савова - прокурор във Върховна 

касационна прокуратура; 

- Димитър Николов Захариев - заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура-гр.Плевен; 

- Илмен Борисов Замфиров - прокурор в Районна 

прокуратура-гр.Плевен 

- Искра Стефанова Ганева - прокурор в Окръжна 

прокуратура-гр.Плевен; 

- Марио Георгиев Василев - административен 

ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-гр.Плевен 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

ОТЛАГА вземането на решение за назначаване на 

административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура-гр.Плевен, до приключване на дисциплинарното 

производство срещу кандидат за длъжността. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Тук предложението е за избор на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

Шумен. Участват: Тодор Тодоров, срещу който има образувано 

дисциплинарно производство; Диана Георгиева; Мирослав Марков; 

Емилиян Ангелов. След като приехме тази практика трябва да 

отложим. Единственото ми опасение е, че тук една - две години 
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няма да има ръководител. Трябва да намерим някакво друго 

решение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Откъде знаете, че председателя 

на Върховния съд или някой друг няма за следващия път да поиска 

да бъде изслушан от вас и да заеме този пост. Откъде знаете какво 

ще се случи в един бъдещ период? Само това ли е кръга от хора, 

които биха могли да се обсъждат в бъдеще като административни 

ръководители?  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ами и той ако участва? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: И той ако участва ще последва 

същото нещо, докато се реши това дисциплинарно производство. 

Това е положението. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точно от това се опасявам. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Няма какво да се опасявате, ще 

си решавате дисциплинарните производства и ще намерите 

решение. Отлагаме ли т.5? Гласувайте, колеги! Приема се. 

Благодаря! 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

5. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Шумен 

Кандидати: 

- Диана Кирилова Георгиева - съдия в Районен съд-

гр.Шумен; 

- Емилиян Кирилов Ангелов - заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Районен съд-гр.Шумен; 
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- Мирослав Цветанов Марков - административен 

ръководител-председател на Районен съд-гр.Велики Преслав; 

- Тодор Николов Тодоров - административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Шумен 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е Ш И: 

ОТЛАГА вземането на решение за назначаване на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Шумен, до приключване на дисциплинарното производство 

срещу кандидат за длъжността. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Има ли други точки, при които 

има същия казус?  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Няма. 

 

/В залата влизат кандидатите за административни 

ръководители - председатели на Окръжен съд-гр.Шумен, Окръжна 

прокуратура-гр.Плевен и Районен съд-гр.Шумен/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, Шумен и Плевен, изборът 

на административни ръководители се отлага, поради причини, които 

касаят отделен участник в процедурите по избор на 

административен ръководител, по отношение на когото има висящо 

дисциплинарно производство. Той е изразил възражение, аз не 

знам кой от колегите е този колега. Колегите във Висшия съдебен 

съвет се обединиха, че трябва всички трябва да бъдат 

равнопоставени най-напред при избора, трябва да приключи 

дисциплинарното производство, което е висящо тук във Висшия 

съдебен съвет и след това да бъде продължена процедурата по 
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избор на административен ръководител, което се оказа, че е 

правилният подход, защото колегите взеха тези решения с 

мнозинство. Моля да ни извинят колегите за това, че трябваше да 

се пътува до София днес. Избор днес за административни 

ръководители в Шумен и в Плевен няма да има. Желая ви лек ден. 

 

/Кандидатите за административни ръководители - 

председатели за Окръжен съд-гр.Шумен, Окръжна прокуратура-

гр.Плевен и Районен съд-гр.Шумен напускат залата/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Шопов, имате думата по т.6. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, по т.6, предложение 

на комисията относно провеждане на избор за назначаване на 

председател на Районен съд-Червен бряг. Кандидати са Зоя Илиева 

и Христо Първанов. Лично волеизявление. Те са с приети оценки. 

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да вземе решение за 

провеждане на избор за назначаване на длъжността „председател" 

на Районен съд-Червен бряг, в който да вземат участие 

атестираните кандидати Зоя Георгиева Панчева-Илиева и Христо 

Първанов. Предлагам за членове на комисията по избора г-н 

Сукнаров, г-н Велев, г-жа Захарова. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме комисията. Приема се. 

 

6. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Червен бряг 

Кандидати: 
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- Зоя Георгиева Панчева-Илиева - съдия в Районен 

съд-гр.Червен бряг /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол 

№41/22.10.2009г., т. 20 - оценка „много добра"/ 

- Христо Витков Първанов  - и.ф. административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Червен бряг 

/Атестиран с Решение на ВСС по Протокол №11/11.03.2009г., т. 7 

- оценка „много добра"/ 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

6.1. Избира комисия по провеждане на избора: 

Божидар Сукнаров, Вельо Велев, Галина Захарова. 

6.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - председател 

на Районен съд - гр.Червен бряг, в който да вземат участие 

следните кандидати: - Зоя Георгиева Панчева-Илиева - съдия в 

Районен съд-гр.Червен бряг и Христо Витков Първанов  - и.ф. 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Червен бряг. 

 

/В залата влиза Зоя Панчева/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! Имате думата. 

ЗОЯ ПАНЧЕВА: Казвам се Зоя Панчева. Работя в 

гр.Червен бряг от месец юни 84г. Десет години бях съдия 

изпълнител и ръководител на съдебно изпълнителната служба в 

този съд. След това от 8 декември 94 г. съм съдия в съда. 

Разглеждала съм всякакъв вид дела. От март 2008г. разглеждам 

само наказателни дела. В работата си се старая да спазвам всички 
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процесуални срокове, стремя се към това и за да не съм голословна 

бих съобщила, че през 2008г. от постъпили 199 дела аз 121 броя 

дела съм свършила в едномесечен срок.  

Във връзка с това какво смятам да предприема, ще ми 

позволите, малко се вълнувам, да си наблюдавам бележките, 

смятам че приоритет в работата на следващото ръководство на 

съда е постигане на бързо, ефективно и качествено правосъдие, 

повишаването на доверието в институцията, като гаранция за това, 

смятам че важно е да се работи в екип и да има пълна прозрачност 

при вземане на решенията. Поддържането на спокойна атмосфера 

за работа в съда на принципа на равно отношение на ръководителя 

към всички, без приоритети. Разпределяне на делата на случаен 

принцип, но и след отчитане на фактическата и правна сложност на 

самите дела. Подобряване качеството на работата на съдиите, 

съдебните служители чрез обучението им, в това число чрез 

информационните технологии, инструктажи, работни съвещания и 

семинари, общи събрания на съдии и служители. Инсталирането на 

единната регистърна система, която в момента се ползва само от 

бюро „Съдимост". Друг приоритет трябва да е цялостно привеждане 

работата на деловодството в съответствие с изискванията на 

Правилника за администрацията на районните, окръжните 

съдилища. Изграждането на служба „Регистратура". При нас такава 

служба няма изградена. Друг приоритет това е популяризиране 

работата на съда чрез взаимодействие с други институции и медии, 

подобряване имиджа на съдебната система и повишаване на 

доверието на обществото. За да не бъда голословна, ако ми 

позволите и ми отделите още малко време, аз по всяка една от тези 

точки имам конкретни виждания какво смятам да предприема. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Не, мога ли да ви задам един 

въпрос? Какво смятате, ако бъдете избрана, в следващите шест 

месеца или една година да промените в работата на вашия съд? 

ЗОЯ ПАНЧЕВА: Аз във връзка с това, смятам че трябва 

точно това да кажа, изграждането на регистратурата трябва да 

стане .. .Значи бих могла да променя следното. Бих подобрила 

условията на работа на деловодствата и на съдебните служители. 

Имам предвид .., в момента наказателното деловодство работи в 

най-тясното помещение, което е в сградата. Имам идеи чрез малко 

средства да бъде обособено помещение в сградата на съда, което 

се намира на последния етаж, там помещението е доста голямо, за 

деловодствата имам предвид.  

Във връзка  с изграждането на регистратурата смятам 

също да обособя отделно помещение, което да е на входа на 

сградата на съда, на площадка, която може сега да бъде заградена, 

там да се изгради информационен блок, в който да бъде поставен и 

компютър, за да може да се ползват страните, медиите, 

процесуални представители, да могат да се изготвят справки за 

движението на делата, за да се избегне това непрекъснато, този 

непрекъснат поток от хора по етажите на съда, за да може 

деловодството да работи необезпокоявано и качеството, защото до 

този момент деловодствата извършват много справки и това отнема 

много от времето им.   

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колко души работят във вашия 

съд, съдии? 

ЗОЯ ПАНЧЕВА: Ние в момента сме четири съдии. Имаме 

две деловодителки в .... деловодство и две в наказателно 

деловодство, имаме деловодител в бюро „Съдимост", архивар, 

системен администратор, административен секретар, съдия-
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изпълнител, служба по вписванията. Съдебно изпълнителната 

служба е от трима души. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре, благодаря Ви, колега! 

Колеги, имате ли въпроси? Няма въпроси. Благодаря! Изчакайте 

навън. 

 

/Зоя Панчева излиза от залата. Влиза Христо Първанов/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Първанов. 

Имате думата. 

ХРИСТО ПЪРВАНОВ: Уважаема г-жо Министър, 

уважаеми дами и господа членове на Висшия съдебен съвет на 

Република България! Подготвил съм изложение, с което накратко 

желая да ви запозная с житейския си и професионален път до 

настоящия момент. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Може ли визията Ви за 

управление на съда? Житейският ви и професионален път е във 

Вашето досие. 

ХРИСТО ПЪРВАНОВ: Да. Предвид темата на 

заседанието ще ви запозная с настоящата тема. След встъпването 

ми в длъжност „председател" на Районен съд-Червен бряг насочих 

своите усилия към решаване на трудово-правните проблеми на 

служителите и подобряване условията на труд, а оттам и на 

резултатите в нашата работа. Отделих специално внимание на 

финансовата дисциплина, говорим за периода 2004г. Служителите, 

които бяха назначени на трудови договори със срок на изпитване и 

тези, които бяха назначени .... бяха назначени на постоянни такива 

договори. Назначен беше административен секретар и беше 

сключен граждански договор с .... /не се чува/ Впоследствие бяха 

назначени главен счетоводител, системен администратор, 
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изградена беше нова електрически и отоплителна инсталация, 

ремонтираха се работни помещения. До 2004г. са работили в съда 

само двама съдии, в момента работим четирима такива. Имаше не 

малък брой дела с години на образуване от 1992-3-4г. В момента 

най-късно образуваните дела, които са на производство в съда са 

от 2007г. и броят им е съвсем незначителен. Голяма част от делата 

се решават в тримесечен срок. Увеличената численост на 

съдийския състав, трансформацията на голяма част от длъжностите 

на съдебните служители, обособяването на ясно дефинирани 

деловодства, секретар и архив, които не заварих, с ясно посочване 

задълженията на всеки от служителите, формирането на 

граждански и наказателни състави, повиши чувството за 

отговорност на всеки от нас и доведе като резултат пълна яснота по 

въпросите за личната отговорност и наличието на професионални 

умения съответно у служителите и съдиите. 

Не ангажирането на установените трудови отношения 

доведе до необходимост от прилагане от моя страна на законови 

разпоредби, касаещи дисциплинарната отговорност и макар че най-

тежко наложеното от мен наказание беше „забележка", всички други 

дисциплинарни мерки постигнаха целта си и не се приемаха като 

излишна репресия, за което съдя от последващите действия на 

адресатите.  

Натовареността на съдиите и служителите в съда е след 

тази на областния град. Прокурорите в прокуратурата са трима 

срещу двама съдии в наказателна колегия. /намесва се М. Попова: 

Така трябва да бъде./ ХРИСТО ПЪРВАНОВ: Съдиите и служителите 

са мотивирани, взаимно се заменят, притежават необходимите 

професионални умения, въпреки незначителните пропуски в 
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работата. Инициативни са и желаят усилията им да бъдат оценени и 

поощрени. 

По време на целия си първи мандат съм се ръководил от 

схващането, че между съда, прокуратурата, разследващите органи 

и органите за местно самоуправление на територията на съда не 

следва да се допускат безпринципни конфликти, каквито 

съществуваха в началото на мандата. В момента конфликт между 

тези институции не съществува, взаимоотношенията са колегиални 

и се базират на съобразяване с чуждия труд и съзнание, че общите 

усилия са насочени към един краен резултат.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! Нека да дадем 

възможност на колегите, ако имат въпроси, да ги зададат. 

Заповядайте, колеги! 

РАДКА ПЕТРОВА: Колега, казахте, че имате системен 

администратор, имате ли страница на Вашия съд? 

ХРИСТО ПЪРВАНОВ: Да. 

РАДКА ПЕТРОВА: Публикувате ли решенията? 

ХРИСТО ПЪРВАНОВ: Да, разбира се. 

РАДКА ПЕТРОВА: Защото в момента може би има 

технически проблем, не се отваря и затова не можах да разбера 

имате ли, нямате ли, публикувате ли редовно решенията или не. Ще 

го проверя допълнително. По тази причина не можах да разбера 

колко съдии са в Червен бряг? 

ХРИСТО ПЪРВАНОВ: Четирима съдии работим в съда. 

По щат са четирима и са заети всичките места. Няма свободни 

длъжности нито за съдийски, нито за длъжности за служители. 

РАДКА ПЕТРОВА: Благодаря! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, имате ли други въпроси? 

Няма. Благодаря Ви! Изчакайте навън. 
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/Христо Първанов излиза от залата/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Имате думата, колеги. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Искам да питам Инспектората, има 

ли някакви проверки, данни от проверки или няма? 

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ: Съдът в Червен бряг, при нашата 

проверка не бяха констатирани някакви особени слабости. 

Предложихме на председателя на съда указания. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! Г-жо Мингова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, виждаме, изслушахме 

кандидатите. Няма предложение на административен ръководител, 

но това е Плевенския район. Колегата Лазаров, който самия втори 

път кандидатства и не беше избран според мен разумно не е 

направил предложение с оглед това, че самият той не се чувства 

достатъчно комфортно в ситуацията, в която се намира. Аз имам 

известна представа за района. Настоящият председател, аз лично 

бих го подкрепила, защото да продължаваме в Плевенския район да 

не избираме никого не е добър знак. Затова попитах от 

Инспектората, ако има нещо, очевидно проверките са дали резултат 

в неговите действия, той сподели, че е наказал съответния 

магистрат. Четиримата колеги, там има и друга ситуация, в която 

има колега, който не е добре със здравето, очевидно се справят с 

района. Затова ви предлагам да дадем шанс. Очевидно се справя, 

държи спокойно обстановката, гледат си делата. Не можем да 

очакваме според мен някаква коренно различна ситуация. Да 

пращаме външен човек няма никакво основание според мен. Това е 

по-добрия вариант, който ни беше представен от колегата 

Първанов. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, г-жо Мингова! Колеги, 

има ли други изказвания? /няма/ Да преминем към процедура на 

гласуване. 

 

/след гласуването/ 

/В залата влизат Мая Панчева и Христо Първанов/ 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Колеги, разрешете ми от името 

на комисията да ви съобщя резултатите от проведеното гласуване. 

В избора са участвали 21 члена на Висшия съдебен съвет. Изборът 

започна в 10.25ч. и приключи в 10.35ч. При отваряне на кутията се 

извадиха 21 бели плика. От тях се извадиха 21 бюлетини. При 

проверката им се установи, че за Зоя Панчева е пуснат 1 бюлетина, 

за Христо Първанов 17 броя и три бюлетини са недействителни. С 

така получения резултат комисията приема, че за председател на 

Районен съд-Червен бряг е избран Христо Витков Първанов. 

Честито! 

/Мая Панчева и Христо Първанов напускат залата/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

 

6.3. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: със 17 

/седемнадесет/ гласа „за" за Христо Витков Първанов, 1 /един/ 

глас "за" за Зоя Георгиева Панчева и 3 /три/ недействителни 

бюлетини, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Христо Витков Първанов  - и.ф. административен ръководител - 

председател на Районен съд-гр.Червен бряг с ранг „съдия в ОС", на 

длъжността „административен ръководител - председател" на 
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Районен съд-гр.Червен бряг с ранг „съдия в ОС", с основно 

месечно трудово възнаграждение  съгласно Таблица № 1, считано 

от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, най-напред да 

обобщим избора. С вота си Висшият съдебен съвет даде кредит на 

доверие на г-н Първанов. Основанията за това бяха, че той досега е 

имал един успешен мандат. Висшият съдебен съвет му дава 

възможност да продължи да работи. Да му пожелаем успешна 

работа! Изборът се проведе съгласно законовите изисквания. 

Позволете ми да докладвам по т.7. Предложение на 

комисията относно избор за заемане на длъжността 

„зам.председател" на Софийски градски съд, ръководител на 

търговско отделение. Кандидат е Геника Михайлова. Предложение 

на административния ръководител.  

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи, тоест оценката е определена, с 

което да проведе избор за назначаване на заместник 

административен ръководител - заместник председател, в който да 

участва атестирания кандидат Геника Атанасова Михайлова. 

Предлагам гласуването да бъде електронно. 

Второ. Искам да ви уведомя, то е раздадено на колегите 

от Висшия съдебен съвет, писмо, в което колегите от търговско 

отделение на Софийски градски съд изразяват отрицателно 

становище относно тази кандидатура. Изложени са съображения в 

това писмо, колегите са запознати.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре е да има такива реакции от 

колегите и от прокуратурата, и от съда, в крайна сметка това е 
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избор, всеки трябва да може да каже и да се направи най-

обективната оценка. Заповядайте, г-н Пенчев! 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Благодаря, г-жо Министър! Аз се 

запознах с писмото. То е подписано от съдиите от търговско 

отделение, девет съдии. Аз голяма част от тези съдии познавам и 

смятам че тяхната реакция заслужава внимание. Вярно, че в 

правомощията на ръководителя е да си посочва заместниците, 

освен това не е без значение и реакцията на съдиите. В края на 

краищата трябва да обърнем внимание на това, че се слага един 

съдия, който никога не е работил в търговско отделение, се слага за 

ръководител. Все пак за един ръководител - заместник председател 

най-важното е да познава материята, която ръководи. Даже има тук 

някакви сигнали, че изземвала дела да ги гледа. Така че лично аз 

ще гласувам против тази кандидатура. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, аз няма да коментирам нито 

кандидатурата, конкретния случай, нито личността на кандидата, 

нито предложението, само искам да кажа в по-общ план, че може би 

трябва действително да има по-сериозно обмисляне на така 

наречения екипен принцип и дали той не трябва все пак да запази 

някакъв законов коректив. Ето ви настоящия случай, това е 

предложение на административния ръководител, но в крайна 

сметка има достатъчно съображения да се замислим дали трябва 

да подкрепим подобно предложение. В този смисъл казвам това с 

оглед и бъдещите законодателни промени, които и Висшият 

съдебен съвет, когато обмисля или предлага трябва да има 

предвид. Това е много сериозно. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Аз бих казала нещо друго в 

допълнение на това, което казвате Вие. Важно е отношението на 

Висшия съдебен съвет към административните ръководители, към 
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тяхната отговорност, към техните функции, към начина, по който те 

се подбират и към това дали, когато се избира един 

административен ръководител всички вие като колективен орган 

имате представа за управленските им възможности, за 

управленските им качества – да можеш да прогнозираш какво ще 

предстои, когато сложиш ти този човек на това място, какво се 

очаква от него, какви политики той ще води, защото от това зависи 

какви заместници той ще си избира. Преди да мислим за 

заместниците трябва да мислим за ръководителите. Като има добър 

избор горе вероятността и по-надолу изборът да бъде перфектен е 

много по-голяма. 

Аз между другото си мислех, мислех днес да започнем 

заседанието на Висшия съдебен съвет с едно мое встъпление, да 

ви кажа и по този въпрос някои неща, които са свързани с 

изготвянето на плана за реформи на съдебната система и във 

връзка с оценката, която вие сте направили, като един междинен 

доклад, но тъй като дневния ред е много натоварен реших, че може 

да го направим в един друг ден или в края на днешното заседание.  

Исках да коментирам именно въпроса за административните 

ръководители по места, които не са приобщени към съдебната 

реформа, за които административния ръководител по-горе, особено 

за прокуратурата говоря, защото тя е централизирана институция, е 

много важен този поглед, този контрол и добрия избор, отговорния 

избор, за да не се случват неща, които да поставят в неудобно 

положение след това кандидатури и процедури. Административните 

ръководители са номер едно в моите планове, техните отговорности 

и вашето отношение към тях, а и вашата взискателност към тях в 

работата ни следващата година и в тези дни, когато трябва да 
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изготвите тези планове за действие и следващите крачки за 

реформа в съдебната система. 

Трябва да ви кажа, че едната от бедите в съдебната 

система донасят политическите брокери отвън. Другата опасност в 

съдебната система са професионалните брокери, които са дошли 

отвън и продължават да правят същото нещо в съдебната система, 

и още по-голяма е опасността от тези брокери, които са назначени 

на ръководни позиции като административни ръководители. Такива 

в системата има.  Те упражняват грозни вътрешни вмешателства по 

отношение на решаване на преписки и дела в съда и в 

прокуратурата. Освен че законите не са ни добри, лошо ни е и 

управлението в съдебната система, и заради това няма резултати. 

Защото няма воля за разследване и за съдене. Ако има такава воля 

при доказателства ще има резултати, а не да ревем непрекъснато 

от законите. Трябва да си видим кадровия и управленския 

капацитет. Това е много важно. 

Да продължаваме по-нататък. Заповядайте! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Аз съм убеден, че Висшият съдебен съвет 

ще вземе своето решение, всеки един от членовете му, по 

вътрешно убеждение. Без съмнение Софийският градски съд с 

основание предизвиква фокуса на вниманието. Това е най-големия 

окръжен съд, знаете. Добре е, че съдиите са се подписали, тоест те 

ясно изразяват своята воля за разлика например от някои други 

сигнали, които се намират в нашите папки от Монреал, Канада, с 

щемпел от София и марка от 60 ст.! Аз мисля и затова правя това 

изявление, не за да влияя на вашето решение, това не е и 

възможно, но аз мисля че такива разговори трябва да се водят в 

съдебната система, защото този конкурс отдавна е обявен, 

желаещите, можещите и искащите да оглавят търговското 
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отделение можеше да заявят и собствената си позиция, и тогава в 

конкуренцията щеше да се получи още по-добре. Аз ще разговарям 

и с председателя на Апелативния съд, но когато съдиите се 

обръщат директно към Висшия съдебен съвет без да е проведен 

онзи разговор с техния административен ръководител, когато вътре 

има напрежение и очевидно се стига до това положение, нещо не 

върви както трябва. Това е един от поводите да започнем, г-жа 

Попова започна всъщност, и аз винаги съм поддържал подобен тип 

на поведение, този разговор, в който ние трябва да си казваме 

нещата така както са на практика! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, г-н Груев! Има ли 

други становища по въпроса? Заповядайте, г-н Сукнаров! 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Само две думи. Аз не знам, ако 

изберем колежката дали ще направим добре, ако не я изберем пак 

дали ще направим добре? Защото и в двата случая очевидно ще 

има напрежение в тази колегия, търговската на Софийски градски 

съд. На мен не ми е известно дали колегата Колев има пред себе си 

това писмо, дали той знае, че девет от неговите съдии в това 

отделение са против предложения от него човек за заместник на 

Софийски градски съд. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Хубаво беше да го поканите на 

изслушване, примерно. Защо не? 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Това ми е идеята. Ще сбъркаме 

ли много, ако отложим за другата седмица, да кажем, избора на 

този кандидат за заместник председател на Градския съд и няма ли 

да е това по-добре, отколкото сега изберем или не изберем 

заместник на този председател. Затова правя и такова предложение 

- да отложим избора на заместник председател на Софийски 
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градски съд, като през този период на едно от нашите заседания да 

изслушаме и колегата Колев. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Аз мисля че бихте могли да го 

поканите още утре. Волята е ваша, както решите. Ще подложа на 

гласуване Вашето предложение, г-н Сукнаров. Заповядайте, г-жо 

Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Аз съм прокурор и едва ли моето 

мнение по отношение избора на заместник председател на 

търговско отделение в Софийски градски съд е най-обективното, но 

ми се струва, че дори и да извикаме административния 

ръководител, който е направил предложението това няма да реши 

проблема сред сдружението на съдиите от търговското отделение. 

Аз мисля че ние днес трябва да проведем избор, за да видим 

резултата. Следващият път, ако не се проведе избор или по друг 

повод има избор, нека колегите от съответните отделения или 

съдилища да бъдат достатъчно отговорни да кандидатстват също, 

за да се разбере, да има по-голям избор Висшия съдебен съвет. Тук 

виждам имена на авторитетни търговски съдии независимо от това, 

че, пак ще кажа, че не съм компетентна да оценявам тяхната 

работа, но ние в гилдията знаем общо взето имената и аз мисля, че 

някои от тях с успех биха могли да оглавят търговското отделение, и 

се учудвам защо не се кандидатират. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Това е лична воля. Благодаря, г-

жо Петрова! Подлагам на гласуване предложението на г-н Сукнаров 

срещу което се формира и противоположно мнение. Който е 

съгласен да отложим избора за следващ ден, да гласува с вот „за". 

Моля гласувайте! Седем гласа „за". Не се приема предложението за 

отлагане. Колеги, процедура на гласуване за избор на заместник 

председател на Софийски градски съд. 
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ПЕТЪР СТОЯНОВ: Уважаеми колеги, дори да бяхме 

изслушали колегата Колев, с нищо нямаше да променим статуквото. 

Заради това аз считам, че най-правилно ще бъде да вземем такова 

решение, което да даде нова възможност на колегата Колев да 

формира свой екип, който да бъде приет и от колектива. Считам че 

ме разбрахте. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, да преминем към 

гласуване на кандидатурата на колегата Михайлова. Електронно 

гласуване. Резултата - 4 „за", 11 „против", 6 „въздържали се". Не се 

приема предложението. 

 

7. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния 

ръководител - заместник председател на Софийски градски съд и 

ръководител на търговско отделение 

Кандидат: 

- Геника Атанасова Михайлова - съдия в Софийски 

градски съд /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол 

№42/03.11.2009г., т. 65.1. - оценка „много добра"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

7.1. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 4 /четири/ гласа „за", 11 /единадесет/ 

„против" и 6 /шест/ „въздържали се" за Геника Атанасова 

Михайлова НЕ ИЗБИРА ЗАМЕСТНИК АДМИНИСТРАТИВЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на Софийски 

градски съд, ръководител на търговско отделение  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

избор за заемане на длъжността „заместник председател" на 

Окръжен съд-Ловеч. Кандидат е Милена Петкова Вълчева. 

Предложение на административния ръководител.  

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да 

определи на Милена Петкова Вълчева комплексна оценка от 

атестацията „много добра".  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да проведе избор за 

назначаване на административен ръководител - председател на 

Окръжен съд-гр.Ловеч, в който да вземе участие атестирания 

кандидат Милена Петкова Вълчева. Тя е и досегашен заместник. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Становища? Заповядайте, г-н 

Груев! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Аз предлагам да подкрепим 

предложението на г-жа Монева. В него се прави оценка на 

досегашната работа на г-жа Вълчева, като заместник председател и 

именно въз основа на показаните качества тя е предложена за 

втори мандат от сегашния председател на съда. За мен случая е 

безспорен и аз лично ще я подкрепя. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Моля гласувайте, ако няма други 

изказвания! Приема се, колеги. Благодаря! Девета точка. 

 

8. ОТНОСНО:: Избор на Заместник на административния 

ръководител - заместник председател на Окръжен съд-гр.Ловеч и 

ръководител на гражданско отделение 

Кандидат: 
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- Милена Петкова Вълчева - заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Окръжен съд-гр.Ловеч 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Милена Петкова Вълчева - заместник на административния 

ръководител  - заместник председател на Окръжен съд-гр.Ловеч, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

8.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 20 /двадесет/ гласа „за", 0 /нула/ „против" и 

0 /нула/ „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Милена Петкова Вълчева - заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Окръжен съд-гр.Ловеч с ранг "съдия във ВКС и ВАС" на длъжността 

„заместник на административния ръководител - заместник-

председател" на Окръжен съд - гр.Ловеч и ръководител на 

гражданско отделение, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за назначаване на заместник председател на 

Районен съд-гр.Видин. Кандидати са Милена Стоянова - съдия в 

Районен съд-гр.Видин; Пламен Петков - досегашен заместник 
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председател на Районен съд-Видин, който е и предложение на 

административния ръководител; Даниел Иванов Цветков - съдия в 

Районен съд-Видин; Анелия Рашева - съдия в Районен съд-Видин. 

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи на Милена Стоянова комплексна 

оценка от атестацията „много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се, колеги, с 1 

глас „въздържал се". 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да определи на Пламен Тошев комплексна оценка от 

атестацията „много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на Даниел 

Цветков комплексна оценка от атестацията „много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Анелия Рашева е с приета 

оценка, така че комисията предлага на Висшия съдебен съвет да 

приеме решение, с което да проведе избор за назначаване на 

заместник председател на Районен съд-Видин, в който да вземат 

участие кандидатите: Милена Стоянова, Пламен Петков, Даниел 

Цветков, Анелия Рашева. Предлагам комисия в състав: г-н 

Сукнаров, г-н Велев, г-жа Захарова за провеждане на избора. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложението на административния 

ръководител е за Пламен Тошев Петков. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Има ли други становища, колеги? 

Заповядайте! 
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БОЖИДАР СУКНАРОВ: Аз по принцип съм на 

становището, че един ръководител или негов заместник, който е 

изкарал един успешен мандат и както в случая го предлага неговия 

административен ръководител, нямаме основание да не се доверим 

на това предложение. Имайки предвид, че през предишния мандат 

колегата се е представил добре, смятам че трябва да подкрепим 

тази кандидатура. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря Ви, г-н Сукнаров! 

Колеги, други становища има ли! Ако няма да преминем към 

процедура на гласуване. Заповядайте! 

 

/след гласуването/ 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Колеги, разрешете ми от името 

на комисията да обявя получения резултат за заместник 

председател на Районен съд-Видин. Изборът започна в 10.50 ч. и 

завърши в 11.05 ч. При отваряне на кутията се намериха 21 един 

бели плика, колкото са гласувалите членове на Висшия съдебен 

съвет. От тях бяха извадени 21 бюлетини, от които за Пламен 

Тошев Петков 21, за останалите кандидати няма подадени 

бюлетини. При това положение комисията намира, че за заместник  

председател на Районен съд-Видин е избран Пламен Тошев Петков.  

 

9. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния 

ръководител - заместник председател на Районен съд - гр.Видин 

Кандидати: 

- Анелия Божидарова Рашева - съдия в Районен съд-

гр.Видин /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол 

№51/10.12.2008г., т.1.2.1. - оценка „много добра"/ 
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- Даниел Иванов Цветков - съдия в Районен съд-

гр.Видин; 

- Милена Стоянова Стоянова - съдия в Районен съд-

гр.Видин; 

-Пламен Тошев Петков - заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Районен съд-гр.Видин 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за",  и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Милена Стоянова Стоянова - съдия в Районен съд-гр.Видин, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за",  и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Пламен Тошев Петков - заместник на административния 

ръководител - заместник председател на Районен съд-гр.Видин, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за",  и 1 

„въздържал се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Даниел Иванов Цветков - съдия в Районен съд-гр.Видин, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

9.4. Избира комисия по провеждане на избора: 

Божидар Сукнаров, Вельо Велев, Галина Захарова. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

9.5. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: с 21 /двадесет и 

един/ гласа "за" за Пламен Тошев Петков, 0 /нула/ гласа за 

Милена Стоянова Стоянова, 0 /нула/ гласа за Даниел Иванов 

Цветков и 0 /нула/ гласа за Анелия Божидарова Рашева,  на 

основание чл. 171, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Пламен Тошев 

Петков - заместник на административния ръководител - заместник 

председател на Районен съд-гр.Видин с ранг „съдия в АС", на 

длъжността „заместник административен ръководител - 

заместник председател на Районен съд-гр.Видин с ранг „съдия 

в АС", с основно месечно трудово възнаграждение  съгласно 

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

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Точка десет. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник 

председател" на Районен съд-Габрово. Кандидати са Радосвета 

Парапанова - досегашен заместник председател - и Благовеста 

Костова - съдия в Районен съд-Габрово. Лични волеизявления. 

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме решение, 

с което да определи на Радосвета Парапанова комплексна оценка 

от атестацията „много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да определи на Благовеста Костова комплексна 

оценка от атестацията „много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да проведе избор за 

назначаване на заместник председател на Районен съд-Габрово, в 

който да вземат участие атестираните кандидати Радосвета 

Парапанова и Благовеста Костова.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Михайлов, има ли проверки в 

Габрово? 

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ: В Габрово имаше проверка, но аз 

нямам спомен за тези две кандидатки да е имало някакво 

нарушение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Трябва да сте категоричен, когато 

идвате на заседание на Висшия съдебен съвет. Знаете дневния ред 

и трябва да сте подготвен с категорични данни. „Не си помня" или 

„нямам спомен" не върши работа на колегите във Висшия съдебен 

съвет. 

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ: Безспорно е така. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, само за секунда, 

искам да кажа. Както разбрахте няма предложение на 

административния ръководител, няма данни за допуснати 

нарушения. Едната е заместник председател, другата е съдия в 

съда. Аз без да ангажирам мнението ви, смятам че трябва да се 

даде възможност на досегашния заместник да продължи да работи. 

Тоест подкрепям тезата на г-н Сукнаров. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! Заповядайте, г-н 

Пенчев! 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Само че аз в случая съм на 

обратната теза, защото аз не мога да разбера административният 

ръководител - председател на Районния съд, той има един 

действащ заместник председател, той не го предлага? Може би не е 

доволен от него? И тъй като за мен е абсолютно неясно, в този 

случай не работи формулата - един добър мандат - заслужава 

втори, защото тя не е предложена от ръководителя си. Аз не желая 

да гадая и просто ще пусна недействителна бюлетина. 

Председателят на съда не знае какво иска, аз ще му казвам какво 

да бъде!? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Най-хубаво е да бъдат 

изслушвани, да има ангажимент от страна на административния 

ръководител, не да бъдат безадресни, безотговорни и анонимни. Те 

са сложени там да носят отговорност за политиката, за развитието 

на съдебната система. Не може анонимно отношение и след това -

аз не нося отговорност, защото нито съм го предложил, нито съм го 

пожелал. Някак си не ми харесва такова отношение. /намесва се В. 

Велев: Има риск да сгрешим./ М. Попова: Така е, колеги, но вие 

трябва да вземете отношение, като колективен орган, какво правим 

в такива ситуации и вие трябва да направите организацията на 



 46 

избора така, че да можем да получим пълна представа и да можем 

да получим вота, мнението и становището на човекът, който 

изпълнява решения и чертае политики в съответния район. 

Преценявайте предварително кой да бъде викан, или да дава 

становище. Наистина да се уплътни процедурата по избора, защото 

всеки за себе си е прав - и това, което каза г-н Сукнаров и това, 

което каза г-н Сукнаров, и това което каза г-н Пенчев. Заповядайте!  

СТЕФАН ПЕТРОВ: Аз искам да направя някои пояснения. 

Първо, председателя на Районния съд-Габрово го избрахме 

миналата седмица. Той практически нямаше възможност да 

направи това предложение. Миналата седмица се убедихме, че 

това е един работещ много добре съд и избрахме пак същия 

председател. Г-жа Парапанова е заместник председател на този 

работещ съд, затова ви предлагам, колеги, да я подкрепим нея. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Това малко внася яснота в 

ситуацията, но хубаво е друг път вие да сте се свързали със 

съответния административен ръководител, да го чуете. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Само секунда преди това, предлагам 

комисия в състав г-н Сукнаров, г-жа Захарова, г-н Велев. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приемаме комисията. 

Пристъпваме към гласуване. 

 

/след гласуването/ 

/В залата присъстват Радосвета Парапанова и 

Благовеста Костова/ 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Колеги, позволете ми да обявя 

резултатите от проведения избор за заместник председател на 

Районен съд-гр.Габрово. Гласували са 21 члена на Висшия съдебен 

съвет. Изборът започна в 11.05 ч. и завърши в 11.10 ч. При 
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отваряне на кутията бяха извадени 21 бели плика, от тях 21 броя 

бюлетини. Недействителни бюлетини няма. При проверката на 

бюлетините се установи, че за Радосвета Добрева Парапанова са 

гласували 21 члена на Висшия съдебен съвет. При това положение 

Радосвета Парапанова е избрана за заместник председател на 

Районен съд-гр.Габрово. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! 

/От залата излизат Радосвета Парапанова и Благовеста 

Костова/ 

 

10. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Районен съд - гр.Габрово 

Кандидати: 

- Благовеста Митева Костова - съдия в Районен съд-

гр.Габрово; 

-Радосвета Добрева Парапанова - заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Районен съд-гр.Габрово 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Благовеста Митева Костова - съдия в Районен съд-гр.Габрово, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Радосвета Добрева Парапанова - заместник на административния 

ръководител - заместник председател на Районен съд-гр.Габрово, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

10.3. Избира комисия по провеждане на избора: 

Божидар Сукнаров, Вельо Велев, Галина Захарова. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

10.4. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: с 21 /двадесет и 

един/ гласа "за" за Радосвета Добрева Парапанова и 0 /нула/ 

гласа за Благовеста Митева Костова,  на основание чл. 171, ал.1 

от ЗСВ НАЗНАЧАВА Радосвета Добрева Парапанова - заместник 

на административния ръководител - заместник председател на 

Районен съд-гр.Габрово с ранг „съдия в АС", на длъжността 
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„заместник административен ръководител - заместник 

председател на Районен съд-гр.Габрово с ранг „съдия в АС", с 

основно месечно трудово възнаграждение  съгласно Таблица № 1, 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се проведе 

избор за назначаване на заместник председател на Районен съд-

Добрич. Кандидати са Петър Монев, досегашен заместник 

председател и Нела Иванова - съдия в Районен съд-гр.Варна. Това 

са лични волеизявления. 

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи на Петър Монов комплексна оценка 

от атестацията „много добра".  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се със 17 гласа. 

 

11. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Районен съд - гр.Добрич 

Кандидати: 

- Нела Кръстева Иванова - съдия в Районен съд-

гр.Варна ; 

- Петър Петков Монев - заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Районен съд-гр.Добрич 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Петър Петков Монев - заместник на административния 

ръководител - заместник председател на Районен съд-гр.Добрич, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на Нела 

Иванова комплексна оценка от атестацията „много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, колеги! Приема се с 

20 гласа. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да проведе избор за назначаване на заместник 

председател на Районен съд-Добрич, в който да вземат участие 

атестираните кандидати Петър Монов и Нела Иванова. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Нела Кръстева Иванова - съдия в Районен съд-гр.Варна, 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

11.3. Избира комисия по провеждане на избора: 

Божидар Сукнаров, Вельо Велев, Галина Захарова. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, тук случая е идентичен. Едната 

колежка е от Варна. Другият, досегашният заместник-председател. 

Наскоро беше проведен избора за председател на Районен съд-

Добрич и може би това е причината да не се направи предложение. 

Просто случая е като предишния. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, има ли желание за 

изказване? Заповядайте! 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо Министър, уважаеми 

колеги, конкретният случай не е идентичен с предходния и тук е 

налице формулата, която преди малко каза г-н Пенчев. 

Председателят на съда в гр.Добрич, на Районния съд, го избрахме 

за втори мандат, тоест това е същия председател на Районния съд 

и той не прави предложение за своя заместник за втори мандат. 

Така че аз категорично ще подкрепя г-жа Иванова, под №1. 

Благодаря! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: А имате ли информация 

досегашния председател на съда защо не прави предложение? 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Имаме. Уважаеми колеги, съвсем 

наскоро беше общото делегатско събрание на съдиите за избор за 

попълване на съдийската квота за член на Висшия съдебен съвет, 

като делегати бяха председателите на Окръжен съд-Добрич и 

Районен съд-Добрич. Двамата дойдоха при мен лично, защото ме 

познават и споделиха, че е бил отпуск колегата Монев, който е 
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председател, който избрахме наскоро за председател и в същия 

момент му е изтекъл и мандата, и заради това не е посмял да 

напише предложение. Но казва - аз съм дал своето становище в 

становището на административния ръководител. И, ако ми 

позволите ще ви прочета само един пасаж от това негово 

становище. Той поддържа кандидатурата на досегашния заместник 

председател. - „Като заместник на административния ръководител 

на Районен съд-Добрич, Монев се отличи със способността за 

вземане на добре преценени решения, касаещи цялостната работа 

на съда. Показа отлични умения при създаване на атмосфера на 

доверие сред магистратите и служителите, и насърчаване на същия 

за поемане на лична отговорност. Съумява по обективен и 

справедлив начин да осъществява контрол върху работата на 

отделните звена, проницателен е при справяне с конфликти.". Няма 

да чета до края, за да не ви отегчавам. Аз лично ще подкрепя тази 

кандидатура. Имаме това основание. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Петров! 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Аз също ще подкрепя кандидатурата 

на Петър Монев и ще ви кажа защо. Първо, за районния съд той си 

е съдия от този съд и е работил само тук. Второ, аз се извинявам, 

пак ще направя известни пояснения, сегашния председател на 

Районен съд-Добрич, който ние избрахме преди две заседания, да 

ви припомня, че не беше кандидатура на административния 

ръководител-председател на окръжния съд и като такъв, аз 

предполагам, че той не е имал моралното право да прави това 

предложение. За колежката Нела Иванова, която, знам, че е добър 

професионалист, колеги, ние миналата година от прокурор в 

Окръжна прокуратура-Добрич я избрахме за съдия в Районен съд-

Варна и тя в момента е в Районен съд-Варна. Извинявайте, но тя не 
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познава така добре детайлно проблемите на Районен съд-Добрич, 

за да мога аз да й гласувам доверие за заместник председател. 

Затова аз лично ще подкрепя кандидатурата на Петър Монев. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! Други становища? 

Заповядайте, г-н Пенчев. 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Моето становище е същото. 

Понеже вие дадохте по моему един много добър тон, ние преди 

малко не подкрепихме предложението на Георги Колев за заместник 

председател на търговското отделение, като приехме, че не е редно 

от друго отделение да слагаме човек, а сега ще подкрепим един 

съдия от Варна да стане заместник председател на съда в Добрич? 

Няма логика. Просто това е обидно за колегите от Добрич, както се 

казва. Няма ли там достоен? И друго ще кажа, друг аргумент, с тази 

законова система за самопредлагането ние много, много рискуваме 

да нарушим всякакви финансови дисциплини и ще ви кажа защо. 

Представете си, че ..., аз не знам дали в Добрич има места 

свободни, но ако ние изберем Нела Иванова трябва да гласуваме 

една бройка за Добрич, без да има нужда от това. Благодаря! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Това не може да бъде основание за 

един избор.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Самопредлагането е много 

хлъзгава и много опасна тема.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, точно по този повод 

искам да взема думата, тъй като битува това становище, най-

напред аз смятам, че при избор на административен ръководител 

или заместник административен ръководител не следва да се 

взимат аргументи - щат, една бройка. Второто нещо, важно, което 

искам да кажа, по 38 са предложения най-малко на пет члена, 

административен ръководител и лично волеизявление. Тези три 
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позиции са равнопоставени. Аз съм категорично против това да се 

лишават колегите от личното волеизявление. Това не е добро 

решение и може би, ако става дума за обсъждане за в бъдеще 

категоричното ми становище е това. Това за мен е едно постижение. 

По този начин всеки човек, друг е въпроса доколко се използва 

добросъвестно тази възможност, но не може ние да премахнем тази 

възможност за хората, за лично волеизявление. Другото би било 

доста опасно и неприятно. Това е личното ми становище. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, ако няма други 

становища, моля да преминем към гласуване. 

 

/след гласуването/ 

 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Колеги, обявявам резултата от 

проведения избор за заместник-председател на Районен съд – гр. 

Добрич. В гласуването са участвали 20 членове на ВСС. Изборът 

започна в 11,20 и приключи в 11,25. При отварянето на кутията бяха 

извадени 20 бели плика, а от тях 20 броя бюлетини. При проверка 

на бюлетините се установи следното: за Нела Кръстева Иванова – 5 

бр., за Петър Петков Монев – 15 броя, недействителни бюлетини 

няма. При този резултат за “заместник-председател” на Районен 

съд – гр. Добрич е избран г-н Петър Петков Монев. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

11.4. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: с 15 /петнадесет/ 

гласа "за" за Петър Петков Монев и 5 /пет/ гласа за Нела 
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Кръстева Иванова,  на основание чл. 171, ал.1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Петър Петков Монев – заместник на 

административния ръководител – заместник председател на 

Районен съд-гр.Добрич с ранг „съдия в АС”, на длъжността 

„заместник административен ръководител – заместник 

председател на Районен съд-гр.Добрич с ранг „съдия в АС”, с 

основно месечно трудово възнаграждение  съгласно Таблица № 1, 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Продължаваме, г-н Шопов, по 

дневния ред. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, предстои 

предложение на комисията относно провеждане на избор в конкурса 

чрез атестиране за заемане на свободните щатни места в 

Административните съдилища в Република България. Съгласно 

закона – 193, ал. 1 комисията внася мотивирано становище за 

обобщаване на резултатите от атестирането за всеки един 

кандидат, в последствие ВСС трябва да извърши класиране на 

кандидатите, с оглед тези оценки и третата процедура ще бъде 

избор с изказвания и т.н. Така че позволете ми да започна най-

напред с предложението на атестирането. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Наталия Станчева комплексна оценка от 

атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

КОНКУРСИ 
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12.1. ОТНОСНО: Решения по чл.193, ал.1 от ЗСВ по 

обобщеното становище на Комисия по предложенията и 

атестирането за определяне на комплексна оценка от 

атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез 

атестиране за длъжността „съдия" в Административните 

съдилища 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И 

1. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Наталия Недкова Станчева - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор в РП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Атанас Петев Илчев комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И 

2. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 
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атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Атанас Петев Илчев - следовател в Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг 

„следовател в НСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да не 

проведе атестиране на Ивета Такова, тъй като същата не е подала 

заявление по смисъла на 192, ал. 3. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

3. Не провежда атестиране на Ивета Павлова Такова - 

съдия в Районен съд гр. Радомир поради не подаване на 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: По т. 4 атестирането е извършено на 

Атанас Шкодров. По т. 5 Росица Георгиева Шкодрова е атестирана. 

По т. 6 Христо Милков Минев е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4. Атестирането на Атанас Тодоров Шкодров - съдия 

в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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5. Атестирането на Росица Георгиева Шкодрова - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

6. Атестирането на Христо Милков Минев - съдия в 

Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Доброслав Вълков Руков 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И 

7. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Доброслав Вълков Руков - съдия в 

Административен съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в ОС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жа Юлия Георгиева Тодорова е 

атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8. Атестирането на Юлия Георгиева Тодорова - съдия 

в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Светлана Данева комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 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 

9. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Светлана Иванова Данева - прокурор в Окръжна 

прокуратура гр. Варна с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Красимир Маринов Конов е 

атестиран. Г-н Илчо Господинов Русев е атестиран. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

10. Атестирането на Красимир Маринов Конов - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

11. Атестирането на Илчо Господинов Русев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мария Кирилова Терзийска 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се с 1 

“въздържал се”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И 

12. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Мария Кирилова Терзийска - съдия в Окръжен 
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съд гр. Варна с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Христо Иванов Койчев е атестиран. 

Г-жа Даниела Станева Василева е атестирана. Г-жа Елена 

Николаева Стойчева – Андреева е атестирана. Г-н Десислава 

Георгиева  Янева е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13. Атестирането на Христо Иванов Койчев - съдия в 

Районен съд гр. Девня е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

14. Атестирането на Даниела Станева Василева - 

съдия в Окръжен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 8/18.02.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

15. Атестирането на Елена Николаева Стойчева - 

Андреева - съдия в Окръжен съд гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 36/17.09.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

16. Атестирането на Десислава Георгиева Янева - 

съдия в Окръжен съд гр. Хасково е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Таня Петкова Кандилова – съдия в 

Софийски районен съд, комплексна оценка от атестацията “много 

добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И 

 17. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Таня Петкова Кандилова - съдия в Софийски 

районен съд с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Георги Стоянов Георгиев е 

атестиран. Г-жа Катя Стоянова Петрова е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18. Атестирането на Георги Стоянов Георгиев - съдия 

в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 9/25.02.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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19. Атестирането на Катя Стоянова Петрова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Виолета Марчева Михайлова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

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 

20. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Виолета Марчева Михайлова - Тонева - прокурор 

в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жа Хайгухи Хачик Бодикян е 

атестирана. Г-жа Камелия Величкова Първанова е атестирана. Не 

следва да се атестира Петя Колева Рушанова, тъй като не е подала 

заявление по смисъла на 192, ал. 3. Г-жа Виолина Джиджева 

Трендафилова също не е подала заявление за участие. Г-жа 

Илиана Евстатиева Стойкова е атестирана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21. Атестирането на Хайгухи Хачик Бодикян - съдия в 

Софийски градски съд е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

22. Атестирането на Камелия Величкова Първанова - 

съдия в Районен съд гр. Плевен е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 47/26.11.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

23. Атестирането на Петя Николаева Колева - 

Рушанова - съдия в Софийски районен съд е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - същата не е 

подала заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.   

  

24. Атестирането на Виолина Станчева Джиджева - 

Трендафилова - съдия в Софийски районен съд е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - същата не е 

подала заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.   

  

25. Атестирането на Илиана Евстатиева Стойкова - 

Черногорова - прокурор в Софийска градска прокуратура е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Камелия Бориславова Николова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 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 

26. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Камелия Бориславова Николова - прокурор в 

Софийска градска прокуратура с ранг „прокурор в АП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Иван Христов Перпелов е 

атестиран. Г-жа Весела Николова е атестирана. Г-н Любомир Нинов 

е атестиран. Не провежда атестиране на Силвия Русева, тъй като 

не е подала заявление. Г-жа Илиана Димова е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

27. Атестирането на Иван Христов Перпелов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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28. Атестирането на Весела Стоянова Николова - 

съдия в Окръжен съд гр. Сливен с ранг „съдия във ВКС и ВАС"  

е извършено с решение на ВСС по протокол № 38/08.10.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА. 

 

29. Атестирането на Любомир Симеонов Нинов - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".  

  

30. Не провежда атестиране на Силвия Борисова 

Русева- следовател в Софийска градска прокуратура - 

Следствен отдел поради не подаване на заявление по чл. 192, 

ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.  

  

31. Атестирането на Илиана Вескова Димова - 

следовател в Столична следствена служба е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Влади Асенов Цанков комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/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 

32. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Влади Асенов Цанков - следовател в Софийска 

градска прокуратура - Следствен отдел с ранг „следовател в 

СтСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Милена Атанасова Любенова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 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 

 33. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Милена Атанасова Любенова - следовател в 

Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Добрич 

с ранг „следовател в НСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жа Мирослава Райчева е 

атестирана. Г-жа Анелия Маркова е атестирана. Г-жа Нина 

Величкова е атестирана. Г-н Станислав Дончев е атестиран. Г-н 

Ивайло Йорданов е атестиран. Г-жа Сияна Генадиева е атестирана. 

Г-н Марин Маринов е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

34. Атестирането на Мирослава Неделчева Райчева - 

Симеонова - съдия в Районен съд гр. Варна по протокол № 

21/28.05.2008, е съобразено с решение №12389/18.11.2008 г на 

Върховния административен съд, като на същата е определена 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

35. Атестирането на Анелия Здравкова Маркова - 

съдия в Софийски градски съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

36. Атестирането на Нина Величкова Величкова - 

заместник на административния ръководител - заместник 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 37/01.10.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

37. Атестирането на Станислав Дончев Андонов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  



 69 

38. Атестирането на Ивайло Генов Йорданов - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Ихтиман е извършено с решение на ВСС по протокол № 

33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

39. Атестирането на Сияна Генадиева Генадиева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

40. Атестирането на Марин Дочев Маринов - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 20/21.05.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Светлана Георгиева Димитрова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 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 

41. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 



 70 

дейността на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в 

Административен съд гр. Перник с ранг „съдия в ОС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жа Даниела Михайлова Вълчева е 

атестирана. Г-жа Румяна Христова Ненова е атестирана. Г-жа Петя 

Стоянова е атестирана. Г-жа Мария Шойлекова е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42. Атестирането на Даниела Михайлова Вълчева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

43. Атестирането на Румяна Димова Христова - 

Ненова - съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

44. Атестирането на Петя Петкова Стоянова - съдия в 

Районен съд гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

45. Атестирането на Мария Христова Шойлекова - 

Маринова - съдия в Районен съд гр. Самоков е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с  което да определи на Евгения Асенова Щъркелова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И 

46. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Евгения Асенова Щъркелова - прокурор в 

Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жа Радостина Методиева е 

атестирана. Г-жа Галина Неделчева няма да се атестира, не е 

подала заявление за участие. Г-жа Валя Цуцакова е атестирана. Г-

жа Силвия Обрешкова е атестирана. Г-жа Даниела Душкова 

Павлова е атестирана. Г-жа Румяна Петрова е атестирана. Г-жа 

Красимира Желева е атестирана. Г-жа Весела Гроздинска е 

атестирана. Г-жа Наталия Райкова е атестирана. Не следва да се 

атестира Пламен Стоянов Найденов, не е подал заявление за 

участие в конкурса. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

47. Атестирането на Радостина Стаматова Методиева 

- съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 32/23.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

48. Атестирането на Галина Чавдарова Неделчева - 

съдия в Районен съд гр. Попово е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г. - същата не е подала 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.   

 

 49. Атестирането на Валя Илиева Цуцакова - Нанкова 

- съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

50. Атестирането на Силвия Димитрова Обрешкова - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

51. Атестирането на Даниела Душкова Павлова - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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52. Атестирането на Румяна Петрова Петрова - съдия 

в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

53. Атестирането на Красимира Желева Желева - 

Колева - съдия в Административен съд гр. Добрич е извършено 

с решение на ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

54. Атестирането на Весела Начова Гроздинска - 

съдия в Административен съд гр. Перник е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

55. Атестирането на Наталия Семова Райкова - 

Атанасова - съдия в Районен съд гр. Ловеч е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

56. Атестирането на Пламен Стоянов Найденов - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Малко Търново е извършено с решение на ВСС по протокол 

№ 9/25.02.2009 г. - същият не е подал заявление по чл. 192, ал. 3 

за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.   

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Нели Георгиева Тодорова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 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 

57. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Нели Георгиева Тодорова - следовател в 

Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, с ранг 

„следовател в НСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жа Петя Петкова е атестирана. Г-н 

Асен Бойчев е атестиран. Не следва да се атестира Тони Томов, 

тъй като не е подал заявление за участие. Г-жа Петя Георгиева е 

атестирана. Г-жа Капка Милева е атестирана. Г-н Емил Любчов е 

атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

58. Атестирането на Петя Колева Петкова - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 15/08.04.2009 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  
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59. Атестирането на Асен Бойчев Христов - прокурор 

в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

60. Атестирането на Тони Събчев Томов - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 35/31.07.2008 г. - същият не е подал заявление 

по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.  

  

61. Атестирането на Петя Георгиева Георгиева - 

Семерджиева - съдия в Районен съд гр. Велинград е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

62. Атестирането на Капка Милева Милева - 

следовател в Столична следствена служба е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 34/30.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

63. Атестирането на Емил Любчов Димитров - съдия 

в Административен съд гр. Разград е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да се определи на Георги Атанасов Петров 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 



 76 

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 

 64. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Георги Атанасов Петров - следовател във Военно 

- окръжна прокуратура гр. София с ранг „военен следовател 

във ВОП" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мария Христова Попова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

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 

 65. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 
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атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Мария Христова Попова - съдия в 

Административен съд гр. Благоевград с ранг „съдия в ОС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Анета Илинска е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

66. Атестирането на Анета Георгиева Илинска- съдия 

в Районен съд гр. Дупница е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 20/21.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мариета Маринова комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

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 

67. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Мариета Неделчева Маринова - съдия в Районен 
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съд гр. Елин Пелин с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Николина Симеонова Ангелова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 

68. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Николина Симеонова Ангелова - прокурор в 

Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не следва да се атестира г-н Красимир 

Ненчев, същият не е подал заявление за участие. Г-н Владимир 

Атанасов Пензов е атестиран. Атестирана е и г-жа Павлета 

Василева Добрева. Атестиран е и Стоян Димитров Колев. Не 

провежда атестиране на Каролина Неделчева, поради неподаване 

заявление за участие. Г-н Силвиян Иванов Стоянов е атестиран. Не 

провежда атестиране на Росица Тонева, тъй като не е подала 

заявление за потвърждаване на участие в класирането. Не следва 
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да се атестира Велизар Русинов, също не е подал заявление за 

участие. Г-жа Силвия Андреева Житарска – Димитрова е 

атестирана. Г-жа Красимира Христова Райчева е атестирана. Г-н 

Георги Любенов Мирчев е атестиран. Г-жа Ирина Севелинова 

Кюртева е атестирана. Г-н Симеон Горанов Гюров е атестиран. Г-жа 

Светлана Тодорова Кирякова е атестирана. Г-жа Ангел Атанасов 

Попколев е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

69. Атестирането на Красимир Георгиев Ненчев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - същият не е 

подал заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.  

 

70. Атестирането на Владимир Атанасов Пензов - 

съдия в Районен съд гр. Благоевград е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 46/12.11.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

71. Атестирането на Павлета Василева Добрева - 

съдия в Районен съд гр. Разград е извършено с решение на 

ВСС по протокол  № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

72. Атестирането на Стоян Димитров Колев - съдия в 

Районен съд гр. Балчик е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 41/22.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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73. Не провежда атестиране на Каролина Неделчева 

Михайлова- административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Попово поради не подаване на заявление по 

чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.  

  

74. Атестирането на Силвиян Иванов Стоянов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

75. Не провежда атестиране на Росица Неделчева 

Тонева - прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище 

поради не подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за 

потвърждаване на участие в класиране за длъжността.  

  

76. Атестирането на Велизар Славчев Русинов - 

съдия в Административен съд гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 38/08.10.2009 г. - същият не е 

подал заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.  

  

77. Атестирането на Силвия Андреева Житарска - 

Димитрова - съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 36/17.09.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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78. Атестирането на Красимира Христова Райчева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

79. Атестирането на Георги Любенов Мирчев - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

80. Атестирането на Ирина Севелинова Кюртева - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Златоград е извършено с решение на ВСС по протокол № 

38/08.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

81. Атестирането на Симеон Горанов Гюров - съдия в 

Районен съд гр. Пирдоп е извършено с решение на ВСС по 

протокол  № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

82. Атестирането на Светлана Тодорова Димитрова - 

Кирякова - съдия в Районен съд гр. Добрич е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

83. Атестирането на Ангел Атанасов Попколев - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 38/08.10.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Петя Захариева Жечева 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 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 

 84. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Петя Захариева Жечева - съдия в Районен съд гр. 

Варна с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жа Татяна Михайлова Тодорова е 

атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

85. Атестирането на Татяна Михайлова Тодорова - 

съдия в Административен съд гр. Враца е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, приключих с тези неща. Сега 

на основание 193, ал. 2 следва да се извърши класирането. Между 

другото то е извършено класирането, трябва да има решение, че 

извършваме класирането. Тези данни всички са съобразени, 

подредени са, съгласно изискванията на закона. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Освен ако няма желание някой да 

каже нещо. Добре. Да гласуваме. Явно е гласуването. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

12.2. ОТНОСНО: Решение по чл. 193, ал. 2 и 3 от ЗСВ 

за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез 

атестиране за длъжността "съдия" в Административните 

съдилища 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Извършва класиране на кандидатите, участващи в 

конкурса чрез атестиране, за длъжността "съдия" в 

Административните съдилища, съгласно приложения 

списък, който се счита за неразделна част от настоящия 

стенографски протокол. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, пристъпваме към избор, но 

искам да дам някои пояснения в началото – свободните щатни 

бройки в Административните съдилища в Република България са 4, 

разпределени както следва: в Административен съд – София – град 

– 1 щатна бройка, Административен съд – София – област – 1 

щатна бройка, Административен съд – Варна – 2 щатни бройки. 

Длъжен съм да упомена и това, че за София – град няма 

предложение на административния ръководител за назначаване на 
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колега по смисъла на чл. 38 от ЗСВ. Колежката председател на 

Административен съд – Варна е направила предложение за 

Даниела Станева Василева за едно от местата в Административен 

съд – Варна, под № 5. И Административен съд – Варна, също 

предложение на административния ръководител за Красимира 

Желева Колева под № 66. Административният ръководител на 

Административен съд – София-област е направил предложение за 

свободното място за колегата Емил Любчов Димитров под № 67. 

Приключих. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре. 

Заповядайте, г-н Пенчев. 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Благодаря, г-жо Министър. Аз 

искам да подкрепя предложенията на административните 

ръководители и специално ще се спра на кандидатурите на 

Красимира Желева за Варна и на Емил Любчов Димитров за София-

област. Красимира Желева е мисля, че съдия в Добрич, 

Административен съд – Добрич, но те са от Варна. Тя дълго време 

беше командирована във Варна при семейството, така че смятам, 

че е най-добре да подкрепим тази кандидатура. Що се отнася до 

Емил Любчов Димитров, той може би повече от година вече е 

командирован в Административен съд –София-област, много добре 

се сработва с колегите, той е станал част от колектива, настоява за 

него председателката, така че ви моля да го подкрепим и него. 

Благодаря. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря. Други изказвания? 

Заповядайте, г-н Сукнаров. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря, г-жо Министър. Аз 

искам да ви обърна внимание, да подкрепя кандидатурата на 

кандидат под № 1 – Весела Стоянова Николова. Тя кандидатства за 
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София-област и София-град. След като има предложение на 

административния ръководител в Софийския административен съд 

– област за друг кандидат, аз предлагам нея да я изберем на 

София-град, за където няма предложение на административния 

ръководител, като искам да ви съсредоточа вниманието на едно 

друго обстоятелство – те са семейство с две деца, нейният съпруг 

от 2 години и половина вече е в София. Това е нейния единствен 

стремеж – да се прибере в София при семейството си. А освен това 

е и на първо място, просто няма как да кажем защо няма да я 

изберем, след като има място и няма предложение на 

административния ръководител. Затова ви предлагам г-жа Весела 

Николова да я изберем за съдия в Софийски административен съд 

– град. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, г-н Сукнаров. 

Заповядайте! 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Уважаеми колеги, аз също ще ви 

предложа кандидата под № 3, класирания на трето място Елена 

Николаева Стойчева – Андреева, която е съдия в 

Административното отделение на Окръжен съд – Варна. Нейното 

първо желание е София-град. Второто е София-област. Познавам 

колегата, била ми е стажантка. Още оттогава, работила е само в 

съда – Районен съд – Девня, Районен съд – Варна, Окръжен съд – 

Варна, в Окръжен съд – Варна през цялото време е била съдия в 

Административното отделение, така че административната материя 

не й е чужда. Тя на същото основание – нейният съпруг е военен, 

поделението във Варна е закрито и той е в София в щаба на 

“Военно-въздушните сили”. Също са разделено семейство. Това е 

също аргумент, който съм длъжен да споделя с вас, а оставам на 



 86 

вас гласуването. Нейното първо желание е София-град, където 

няма предложение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Значи остава да решите между 

качествата на двете, защото тук не е все пак благотворително 

дружество, да изнасяме на преден план по целесъобразност.  

Качествата са много важни. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Има и класация все пак. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Ще решите кое как да се случи. 

Има ли други изказвания? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ако няма други изказвания, искам да 

припомня някои неща. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, ние вече сме 

провеждали избори по този начин, но не е без значение, пак да 

напомня, процедурата, която трябва да изпълним. Най-напред 

колегите се гласуват по реда на класирането и по реда на 

желанията. Ако определен колега не получи необходимите гласове 

за назначаване за първо желание се гласува второто желание, ако 

не – се слиза надолу в класирането. Класирането спира тогава 

когато бройката е заета и останалите кандидати, за които примерно 

е заето мястото в София-град по-нататък тези хора се докладват и 

не се провежда гласуване, поради запълване на местата. Аз ли да 

докладвам или Вие? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Докладвайте Вие. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, най-напред вие имате 

предложението на г-н Сукнаров за Весела Стоянова Николова. 

Първо желание е София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. София-област – 

колегата Весела Николова. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Весела Стоянова Николова. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, не се приема 

предложението. 

 

12.3. ОТНОСНО: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за 

повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, 

участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия" в 

Административните съдилища,  по поредността на класирането 

до попълване на местата - 4 щатни бройки 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.1. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 

2 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Весела Стоянова 

Николова - съдия в ОС - гр. Сливен, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трябва да гласуваме второто й 

желание за София-град. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Второ предложение – София-

град. Приема се, колеги, за София-град кандидатурата. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.1.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа 

"за", 1 "против" и 5 "въздържали се" ПОВИШАВА Весела Стоянова 

Николова - съдия в ОС - гр. Сливен, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" 

в длъжност "съдия" в Административен съд - София-град, с 

ранг "съдия във ВКС и ВАС", считано от датата на встъпване в 

длъжност. 



 88 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, за София-град 

повече няма да се провежда гласуване, тъй като местото е заето. 

Анелия Маркова е втората, която кандидатства за 

София-област. Единствено желание. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Единствено желание София-

област. Гласувайте, колеги. Не се приема това предложение. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 

3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Анелия Здравкова 

Маркова - съдия в СГС, в длъжност "съдия" в Административен съд 

- София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Третата кандидатура за Елена 

Николаева Стойчева с първо желание София-град, местото е заето, 

не се провежда гласуване, поради тази причина.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.3.3. Не провежда гласуване за Елена Николаева 

Стойчева - Андреева, съдия в ОС - гр. Варна, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второто желание е София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.3.1. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа 

"за", 1 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Елена 

Николаева Стойчева - Андреева - съдия в ОС - гр. Варна, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвъртата е Капка Милева Милева с 

първо желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, колеги. Не се 

приема това предложение. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.4. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 

4 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Капка Милева 

Милева - следовател в СтСлСл, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

12.3.4.1. Не провежда гласуване за Капка Милева 

Милева - следовател в СтСлСл, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София град, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Третата кандидатка е Даниела 

Станева Василева – предложение на административния 

ръководител – Варна за едното от местата във Варненския 

административен съд. Първо желание. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, колеги. 

Предложението се приема за едно от местата във Варна. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.5. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа "за", 

1 "против" и 1 "въздържали се" ПОВИШАВА Даниела Станева 

Василева - съдия в ОС - гр. Варна, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" в 

длъжност "съдия" в Административен съд - Варна, с ранг 

"съдия във ВКС и ВАС", считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Шестото е на Атанас Петев Илчев, 

който има едно желание за Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.6. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 

5 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Атанас Петев 

Илчев - следовател в ОСС д Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - гр. Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Седмото е Милена Атанасова 

Любенова, първо желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Не се приема 

предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.7. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за", 

3 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Милена Атанасова 

Любенова - следовател в ОСС - гр. Добрич, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - гр. Варна. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второто желание на Милена Любенова 

за София-град, но не се провежда гласуване, поради запълване на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.7.1. Не провежда гласуване за Милена Атанасова 

Любенова - следовател в ОСС - гр. Добрич, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Осмо е Нели Георгиева Тодорова, 

първо желание за София-град. Не провежда гласуване, поради 

запълване на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.8. Не провежда гласуване за Нели Георгиева 

Тодорова - следовател в Столична следствена служба, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Девето е Ирина Севелинова Кюртева, 

първо желание София-град, не се провежда, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.9. Не провежда гласуване за Ирина Севелинова 

Кюртева - административен ръководител - председател на Районен 

съд - гр. Златоград, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 



 92 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Не се приема 

предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.9.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ирина 

Севелинова Кюртева - административен ръководител - 

председател на Районен съд - гр. Златоград, в длъжност "съдия" 

в Административен съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Генов Йорданов кандидатства 

за София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Не се приема. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

12.3.10. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ивайло Генов 

Йорданов - административен ръководител - председател на 

Районен съд - гр. Ихтиман, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Хайгухи Хачик Бодикян – първо 

желание София-град, не се провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

 

 



 93 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.11. Не провежда гласуване за Хайгухи Хачик 

Бодикян - съдия в СГС, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Не се приема 

предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.11.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Хайгухи Хачик 

Бодикян - съдия в СГС, в длъжност "съдия" в Административен 

съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Катя Стоянова Петрова. Първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.12. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 5 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя 

Стоянова Петрова - прокурор в РП - гр. Варна, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание Административен съд – 

София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на мястото. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.12.1. Не провежда гласуване за Катя Стоянова 

Петрова - прокурор в РП . гр. Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.12.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя 

Стоянова Петрова - прокурор в РП - гр. Варна, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станислав Дончев Андонов, първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.13. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Станислав 

Дончев Андонов - прокурор в РП - гр. Варна, в длъжност "съдия" 

в Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Христов Перпелов, първо 

желание Административен съд – София-град. Не провежда 

гласуване, поради заемане на мястото. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.14. Не провежда гласуване за Иван Христов 

Перпелов - прокурор в РП . гр. Пловдив, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.14.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Христов 

Перпелов - прокурор в РП - гр. Пловдив, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Симеон Горанов Гюров – първо 

желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.15. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 4 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Симеон 

Горанов Гюров - съдия в РС - гр. Пирдоп, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илиана Вескова Димова – първо 

желание София-град. Не се гласува, тъй като е заето мястото.  
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.16. Не провежда гласуване за Илиана Вескова 

Димова - съдия в РС - гр. Дупница, кандидат за длъжността "съдия" 

в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.16.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 3 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илиана 

Вескова Димова - съдия в РС - гр. Дупница, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвия Димитрова Обрешкова – първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.17. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвия 

Димитрова Обрешкова - съдия в РС - гр. Варна, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Наталия Семова Райкова – Атанасова, 

първо желание Административен съд – София-град. Не провежда 

гласуване, поради заемане на мястото. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.18 Не провежда гласуване за Наталия Семова 

Райкова - Атанасова - съдия в РС - гр. Ловеч, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.18.1. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа 

"за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Наталия 

Семова Райкова - Атанасова - съдия в РС - гр. Ловеч, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Марин Дочев Маринов – първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.19. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 4 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Марин Дочев 

Маринов - прокурор в РП - гр. Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валя Илиева Цуцакова – Нанкова. 

Първо желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.20. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 4 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Валя Илиева 

Цуцакова - Нанкова - съдия в РС - гр. Варна, в длъжност "съдия" 

в Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Минков Минев – първо желание 

Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.21. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Христо 

Минков Минев - съдия в РС - гр. Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Атанас Тодоров Шкодров. Първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.22. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Атанас 

Тодоров Шкодров - съдия в РС - гр. Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Колева Петкова. Първо желание 

Административен съд – Варна. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.23. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 5 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Колева 

Петкова - прокурор в РП - гр. Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-град. Не 

провежда гласуване, поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.23.1. Не провежда гласуване за Петя Колева 

Петкова  - прокурор в РП - гр. Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – Административен съд 

– София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.23.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Колева 

Петкова - прокурор в РП - гр. Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София-област. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимира Христова Райчева. Първо 

желание – София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.24. Не провежда гласуване за Красимира 

Христова Райчева  - прокурор в РП - гр. Пловдив, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Административен съд 

- София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.24.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Красимира 

Христова Райчева - прокурор в РП - гр. Пловдив, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илчо Господинов Русев – първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.25. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 5 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илчо 

Господинов Русев - прокурор в РП - гр. Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - Варна. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Административен съд 

– София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.25.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 2 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илчо 

Господинов Русев - прокурор в РП - гр. Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание Административен 

София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.25.2. Не провежда гласуване за Илчо Господинов 

Русев  - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илиана Евстатиева Стойкова – 

Черногорова – първо желание София-град. Не провежда гласуване, 

поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.26. Не провежда гласуване за Илиана Евстатиева 

Стойкова - Черногорова  - прокурор в СРП, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.26.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илиана 

Евстатиева Стойкова - Черногорова - прокурор в СРП, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ангел Атанасов Попколев. Първо 

желание София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.27. Не провежда гласуване за Ангел Атанасов 

Попколев  - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.27.1. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа 

"за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ангел 

Атанасов Попколев- прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Десислава Георгиева Янева. Първо 

желание София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.28. Не провежда гласуване за Десислава 

Георгиева Янева  - съдия в ОС - гр. Хасково, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.28.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Десислава 

Георгиева Янева - съдия в ОС - гр. Хасково, в длъжност "съдия" 

в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Нина Величкова Величкова. Първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.29. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Нина 

Величкова Величкова - заместник административен ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Варна, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - Варна. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Георгиева Шкодрова. Първо 

желание – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.30. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 5 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Росица 

Георгиева Шкодрова - съдия в РС - гр. Варна, в длъжност "съдия" 

в Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Георгиева Семерджиева. Първо 

желание София-град. Не се гласува, поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.31. Не провежда гласуване за Петя Георгиева 

Георгиева - Семерджиева  - съдия в РС - гр. Велинград, кандидат 

за длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 12.3.31.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя 

Георгиева Георгиева - Семерджиева - съдия в РС - гр. Велинград, 

в длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Стоянов Георгиев. Първо 

желание София-град. Не проведа гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.32. Не провежда гласуване за Георги Стоянов 

Георгиев  - съдия в СРС, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.32.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги 

Стоянов Георгиев - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвия Андреева Житарска – 

Димитрова. Първо желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.33. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвия 

Андреева Житарска - Димитрова - съдия в РС - Бяла Слатина, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-град. Не 

провежда гласуване, поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.33.1. Не провежда гласуване за Силвия Андреева 

Житарска - Димитрова - съдия в РС - Бяла Слатина, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Тодорова Димитрова – 

Кирякова. Първо желание Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.34. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 4 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Светлана 

Тодорова Димитрова - Кирякова - съдия в РС - Добрич, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Камелия Бориславова Николова. 

Първо желание – София-град. Не провежда гласуване, поради 

заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.35. Не провежда гласуване за Камелия 

Бориславова Николова - прокурор в СГП, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.35.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Камелия 

Бориславова Николова - прокурор в СГП, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Захариева Жечева. Първо 

желание Административен съд – гр. Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.36. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 4 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя 

Захариева Жечева - съдия в РС - Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Асен Бойчев Христов. Не провежда 

гласуване, тъй като мястото е заето за София-град. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.37. Не провежда гласуване за Асен Бойчев 

Христов - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Любенов Мирчев. Първо 

желание – София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.38. Не провежда гласуване за Георги Любенов 

Мирчев - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.38.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги 

Любенов Мирчев - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Асенова Щъркелова. Първо 

желание – София-град. Не се провежда, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.39. Не провежда гласуване за Евгения Асенова 

Щъркелова - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.39.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Евгения 

Асенова Щъркелова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сияна Генадиева Генадиева. Първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.40. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 5 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Сияна 

Генадиева Генадиева - прокурор в РП - Варна, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимир Маринов Конов. Първо 

желание – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.41. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 4 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Красимир 

Маринов Конов - прокурор в ОП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Николина Симеонова Ангелова. Първо 

желание София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.42. Не провежда гласуване за Николина 

Симеонова Ангелова - прокурор в СРП, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.42.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Николина 

Симеонова Ангелова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Михайлова Вълчева. Първо 

желание – Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.43. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Даниела 

Михайлова Вълчева - прокурор в РП - Варна, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - Варна. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Влади Асенов Цанков. Първо желание 

– София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.44. Не провежда гласуване за Влади Асенов 

Цанков - следовател в СтСлСл, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.44.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 5 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Влади Асенов 

Цанков - следовател в СтСлСл, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Камелия Величкова Първанова. Първо 

желание София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.45 Не провежда гласуване за Камелия Величкова 

Първанова - съдия в РС - Плевен, кандидат за длъжността "съдия" 

в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.45.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Камелия 

Величкова Първанова - съдия в РС - Плевен, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвиян Иванов Стоянов. Първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.46. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвиян 

Иванов Стоянов - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Иванов Койчев. Първо желание 

Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.47. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Христо 

Иванов Койчев - съдия  в РС - Девня, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Румяна Петрова Петрова. Първо 

желание Административен съд – Варна. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.48. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Румяна 

Петрова Петрова - съдия  в РС - Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Кирилова Терзийска. Първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.49. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Мария 

Кирилова Терзийска - съдия  в ОС - Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мариета Неделчева Маринова. Първо 

желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.50. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Мариета 

Неделчева Маринова - съдия  в РС - Елин Пелин, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - София-област. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Административен съд 

– София-град. Не се провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.50.1. Не провежда гласуване за Мариета 

Неделчева Маринова - съдия в РС - Елин Пелин, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Таня Петкова Кандилова. Първо 

желание София-област. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.51. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Таня Петкова 

Кандилова - съдия  в СРС, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София-област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Иванова Данева. Първо 

желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.52. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 5 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Светлана 

Иванова Данева - прокурор в ОП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Виолета Марчева Михайлова – Тонева, 

първо желание София-град. Не се провежда гласуване, защото 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.53 Не провежда гласуване за Виолета Марчева 

Михайлова - Тонева - прокурор в СРП, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.53.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Виолета 

Марчева Михайлова - Тонева - прокурор в СРП, в длъжност 

"съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Павлета Василева Добрева. Първо 

желание София-област. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.54. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 3 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Павлета 

Василева Добрева - съдия в РС - Разград -, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – не провежда 

гласуване за София-град. Мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.54.1. Не провежда гласуване за Павлета 

Василева Добрева - съдия в РС - Разград, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Анета Георгиева Илинска. Първо 

желание София-град. Не провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.55. Не провежда гласуване за Анета Георгиева 

Илинска - съдия в РС - Дупница, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.55.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Анета 

Георгиева Илинска - съдия в РС - Дупница, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Радостина Стаматова Методиева. 

Първо желание Административен съд – Варна. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.56. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Радостина 

Стаматова Методиева - съдия в РС - Варна, в длъжност "съдия" 

в Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Христова Шойлекова – 

Маринова. Първо желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.57. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Мария 

Христова Шойлекова - Маринова - съдия в РС - Самоков, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-град. Не 

провежда гласуване, поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.57.1. Не провежда гласуване за Мария Христова 

Шойлекова - Маринова - съдия в РС - Самоков, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Владимир Атанасов Пензов. Първо 

желание София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.58. Не провежда гласуване за Владимир 

Атанасов Пензов - съдия в РС - Благоевград, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.58.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 1 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Владимир 

Атанасов Пензов - съдия в РС - Благоевград, в длъжност "съдия" 

в Административен съд - София - град. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Атанасов Петров. Първо 

желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.59. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги 

Атанасов Петров - военен следовател във ВОП - София, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-град. Не 

провежда гласуване, поради заемане на мястото. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.59.1. Не провежда гласуване за Георги Атанасов 

Петров - следовател във ВОП - София, кандидат за длъжността 

"съдия" в Административен съд - София-град, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Доброслав Вълков Руков. Първо 

желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.60. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Доброслав 

Вълков Руков - съдия в Административен съд - Пазарджик, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – не провежда 

гласуване за София-град, поради заемане на мястото. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.60.1. Не провежда гласуване за Доброслав 

Вълков Руков - съдия в Административен съд - Пазарджик, 

кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-

град, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Юлия Георгиева Тодорова. Първо 

желание – София-град. Не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.61. Не провежда гласуване за Юлия Георгиева 

Тодорова - съдия в РС - София, кандидат за длъжността "съдия" в 

Административен съд - София-град, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.61.1. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Юлия 

Георгиева Тодорова -съдия в РС - София, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Весела Начова Гроздинска. Първо 

желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.62. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Весела 

Начова Гроздинска - съдия в Административен съд - Перник, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Административен съд 

– София-град. Не провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.62.1. Не провежда гласуване за Весела Начова 

Гроздинска - съдия в Административен съд - Перник, кандидат за 

длъжността "съдия" в Административен съд - София-град, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Душкова Павлова – 

Административен съд – Варна. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.63. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Даниела 

Душкова Павлова - съдия в РС - Варна, в длъжност "съдия" в 

Административен съд - Варна. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Татяна Михайлова Тодорова. Първо 

желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.64. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Татяна 

Михайлова Тодорова - съдия в Административен съд - Враца, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-град. Не 

провежда гласуване, поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.64.1. Не провежда гласуване за Татяна 

Михайлова Тодорова - съдия в Административен съд - Враца, 

кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-

град, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Георгиева Димитрова. Първо 

желание София-област. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.65. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 1 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Светлана 

Георгиева Димитрова - съдия в Административен съд - Перник, в 

длъжност "съдия" в Административен съд - София - област. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – София-град. Не 

провежда гласуване, поради заемане на мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.65.1. Не провежда гласуване за Светлана 

Георгиева Димитрова - съдия в Административен съд - Перник, 

кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-

град, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимира Желева Желева – Колева, 

предложение на административния ръководител – Варна-

Административен съд. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Има избор този път с 16 гласа. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.66. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 3 "въздържали се" ПОВИШАВА Красимира 

Желева Желева - Колева - съдия в Административен съд - Добрич 

в длъжност "съдия" в Административен съд - Варна, с ранг 

"съдия в ОС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Обявявам, че мястото за Варна е 

запълнено. 

Емил Любчов Димитров – София-област, предложение 

на административния ръководител. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.3.67. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа 

"за", 2 "против" и 3 "въздържали се" ПОВИШАВА Емил Любчов 

Димитров - съдия в Административен съд - Разград в длъжност 

"съдия" в Административен съд - София-област, с ранг "съдия 

в ОС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, тъй като и четирите 

места се запълниха ние трябва да преустановим, да не проведем 

избор по отношение, не провежда избор по отношение на Мария 

Попова, Петя Щилянова, Наталия Станчева, Румяна Димова 
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Ненова, Мирослава Райчева Симеонова, Стоян Димитров Колев, 

Любомир Стоянов Нинов, поради запълване на местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.73. ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО за повишаване в 

длъжност или преместване на кандидатите, участващи в 

конкурса чрез атестиране за длъжността „съдия" в 

Административните съдилища, ПОРАДИ ПОПЪЛВАНЕ НА 

МЕСТАТА. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жо Министър, имам едно 

предложение – да приемем комплексните оценки на колегите, да 

приемем класирането и след това да дадем една почивка. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре. Не възразявам. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, предстои избор за назначаване 

чрез конкурс чрез атестиране на 27 щатни бройки в окръжните 

съдилища. Те са разпределени, както следва: Окръжен съд – 

Благоевград – 1 бройка, няма предложение от административния 

ръководител, ОС – Бургас – 1 бройка, изразено е становище, но не 

по смисъла на 38, ОС – Варна са 2 щатни бройки и за двете има 

предложение на административния ръководител, това са за 

“Наказателно отделение”, за Окръжен съд – Варна обаче 

“Гражданско отделение” няма предложение на административния 

ръководител, Търново – “Наказателно отделение” – 1 бройка, няма 

предложение на административния ръководител, Габрово има 

предложение, но има и отказ за Габрово, уточнявам за Габрово, че 

избрахме колежката председател на Районен съд – Габрово и 

постъпи отказ, Петракиева ако се не лъжа е името й, Кюстендил има 

предложение от административния ръководител – 1 щатна бройка, 
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Пловдив има 1 щатна бройка с предложение, Пазарджик – 1, без 

предложение, Плевен – 1, без предложение, за Сливен пак има 

становище, подчертавам не по смисъла на 38, в смисъл един 

кандидат е определен, Стара Загора има 1 една, предложение от 

административен ръководител, Шумен има 1 бройка предложение 

на административен ръководител, Ямбол – 1 бройка, няма 

предложение на административен ръководител, Софийски градски 

съд има общо 12 предложения, всичките са от административния 

ръководител от предишния, те са потвърдени и от настоящия, тук 

има писма. Така че, колеги, аз предлагам по същия начин – най-

напред мотивирано да приемем оценките на колегите, като 

уточнявам, че тези, които имат оценки няма да ги гласуваме, също и 

отказите.  

Предложение на комисията относно комплексната оценка 

за участие в конкурса чрез атестиране в Окръжните съдилища. 

 

13.1. ОТНОСНО: Решения по чл.193, ал.1 от ЗСВ по 

обобщеното становище на Комисия по предложенията и 

атестирането за определяне на комплексна оценка от 

атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез 

атестиране за длъжността „съдия" в Окръжните съдилища 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Наталия Станчева е атестирана. Росен 

Каменов е атестиран. Атанас Илчев е атестиран. Марин Атанасов е 

атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И 

1. Атестирането на Наталия Недкова Станчева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич е извършено по т. 
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1 /конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол   

  

2. Атестирането на Росен Николов Каменов - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 32/23.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

3. Атестирането на Атанас Петев Илчев - следовател 

в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. 

Варна е извършено по т. 2 /конкурс чрез атестиране за съдия в 

Административен съд/ от настоящия протокол   

  

4. Атестирането на Марин Цвятков Атанасов - съдия 

във Военен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 39/15.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Христо Томов комплексна оценка 

от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, колеги. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 
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мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Христо Кръстев Томов - заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с ранг „прокурор 

във ВКП и ВАП" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Атанас Шкодров е атестиран. 

Колежката Росица Шкодрова е атестирана. Не провежда атестиране 

за Яна Димитрова, не е подала заявление за участие. Колегата 

Александър Атанасов е атестиран. Колегата Христо Минев е 

атестиран. Колежката Светла Димитрова е атестирана. Не следва 

да се атестира Павел Неделчев, не е подал заявление по смисъл на 

192, ал. 3. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6. Атестирането на Атанас Тодоров Шкодров - съдия 

в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

7. Атестирането на Росица Георгиева Шкодрова - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".   

 

8. Атестирането на Яна Панева Димитрова - съдия в 

Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по 
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протокол № 13/19.03.2008 г. - същата не е подала заявление по 

чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.  

  

9. Атестирането на Александър Константинов 

Атанасов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 9/25.02.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

10. Атестирането на Христо Милков Минев - съдия в 

Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

  

11. Атестирането на Светла Рускова Димитрова - 

заместник на административния ръководител - заместник 

председател на Районен съд гр. Ямбол е извършено с решение 

на ВСС по протокол №19/14.05.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

12. Атестирането на Павел Ванев Неделчев - съдия в 

Районен съд гр. Севлиево е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 36/17.09.2009 г. - същият не е подал заявление по 

чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ивайло Борисов Ангелов 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 



 129 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 4 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Ивайло Борисов Ангелов - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор 

на Районна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Даниела Димова Стоева 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 
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атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Даниела Димова Стоева - съдия в Софийски 

районен съд с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Елена Радева Данова е 

атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15. Атестирането на Елена Тодорова Радева - Данова 

- заместник на административния ръководител - заместник 

председател на Районен съд гр. Лом е извършено с решение на 

ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Андрей Ангелов комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 4 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 
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дейността на Андрей Ангелов Ангелов - съдия в Софийски 

районен съд с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същия 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Карамфила Тодорова е 

атестирана. Колегата Доброслав Руков е атестиран. Юлия Тодорова 

е атестирана. Диана Петракиева е атестирана. Тук има отказ, тя 

беше колежката, която я избрахме. Красимир Маринов Конов е 

атестиран. Светлана Данева е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

17. Атестирането на Карамфила Ранкова Тодорова - 

съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

18. Атестирането на Доброслав Вълков Руков - съдия 

в Административен съд гр. Пазарджик е извършено по т. 7 

/конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол   

 19. Атестирането на Юлия Георгиева Тодорова - 

съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

20. Атестирането на Диана Ангелова Петракиева - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Габрово е извършено с решение на ВСС по протокол № 

50/04.12.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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21. Атестирането на Красимир Маринов Конов - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

22. Атестирането на Светлана Иванова Данева - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна е извършено по т. 9 

/конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи на Велемира Денчева Димитрова комплексна оценка от 

атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 4 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

23. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Велемира Денчева Димитрова - съдия в Районен 

съд гр. Габрово с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА"  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи на Ивелина Кирилова Бухлева – Ван Каутер комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа “за”, 1 “против”, 2 

“въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 24. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Ивелина Кирилова Бухлева - Ван Каутер - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг „прокурор в 

ОП" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Николета Лъчезарова Добрилова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа “за”, 1 “против”, 3 

“въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 25. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 
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мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Николета Лъчезарова Добрилова - Арнаудова - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг „прокурор в 

ОП" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА"..  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Красимир Георгиев е 

атестиран. Колегата Иван Рогошев е атестиран. Колежката Евгения 

Иванова е атестирана. Колегата Илчо Русев е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

26. Атестирането на Красимир Йорданов Георгиев - 

съдия в Районен съд гр. Стара Загора е извършено с решение 

на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

27. Атестирането на Иван Тодоров Рогошев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол №24/10.06.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

28. Атестирането на Евгения Тодорова Иванова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол №28/10.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

29. Атестирането на Илчо Господинов Русев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 
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с решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Петя Иванова Драганова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

30. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Петя Иванова Драганова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Стара Загора с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Георги Асенов е атестиран. 

Колежката Ирена Георгиева е атестирана. Колегата Генади 

Георгиев е атестиран. Колежката Златка Илиева Петкова е 

атестирана. Колегата Геновева Димитрова е атестирана. Колежката 

Ани Захариева е атестирана. Колегата Петър Сантиров е атестиран. 

Колежката Даниела Стоичкова е атестирана. Колежката Елена 

Стойчева е атестирана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

31. Атестирането на Георги Методиев Асенов - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен е извършено с 

решение на ВСС по протокол №28/10.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

32. Атестирането на Ирена Колева Георгиева - съдия 

в Районен съд гр. Бяла е извършено с решение на ВСС по 

протокол №32/29.07.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

33. Атестирането на Генади Йорданов Георгиев - 

прокурор в Софийска градска прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №23/03.06.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

34. Атестирането на Златка Ташева Илиева - Петкова - 

съдия в Районен съд гр. Стара Загора е извършено с решение 

на ВСС по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

35. Атестирането на Геновева Николаева Димитрова - 

съдия в Софийски градски съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол №27/09.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

36. Атестирането на Ани Захариева Захариева - съдия 

в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по 
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протокол №38/08.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

37. Атестирането на Петър Василев Сантиров - съдия 

в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по 

протокол №19/14.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

38. Атестирането на Даниела Радкова Стоичкова - 

съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол №35/31.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

39. Атестирането на Елена Николаева Стойчева - 

Андреева - съдия в Окръжен съд гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 36/17.09.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Даниела Ангелова 

Маринова – Марчева комплексна оценка от атестацията “много 

добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 “въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

40. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Даниела Ангелова Маринова - Марчева - съдия в 

Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Надя Стефанова Бакалова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

41. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Надя Стефанова Бакалова - административен 

ръководител - председател на Районен съд гр. Своге с ранг 

„съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Христо Койчев е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42. Атестирането на Христо Иванов Койчев - съдия в 

Районен съд гр. Девня е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Благовеста Митева Костова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

43. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Благовеста Митева Костова - съдия в Районен съд 

гр. Габрово с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мирослав Георгиев Маринов 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 5 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Мирослав Георгиев Маринов - съдия в Районен 

съд гр. Шумен с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същия 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Милен 

Славов, поради неподаване на заявление по смисъла на 192, ал. 3. 

Колегата Венелин Николаев е атестиран. Колежката Мая Дамянова 

е атестирана. Колежката Соня Найденова е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

45. Атестирането на Милен Петров Славов - 

заместник на административния ръководител - заместник 

председател на Окръжен съд гр. Варна е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 32/29.07.2009 г. - същият не е подал 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  
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46. Атестирането на Венелин Димитров Николаев - 

съдия в Районен съд гр. Плевен е извършено с решение на ВСС 

по протокол №50/04.12.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

47. Атестирането на Мая Бориславова Дамянова - 

съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол №32/23.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

48. Атестирането на Соня Николова Найденова - 

съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол №27/09.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Милена Асенова Карагьозова – 

Минчева комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

49. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 
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дейността на Милена Асенова Карагьозова - Минчева - съдия в 

Районен съд гр. Горна Оряховица с ранг „съдия в ОС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не атестира колегата Веселин Иванов, 

поради неподаване на заявление. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

50. Атестирането на Веселин Иванов Иванов - 

следовател в Столична следствена служба е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 27/09.07.2008 г. - същият не е 

подал заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи на Златина Пламенова Личева комплексна оценка от 

атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

51. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Златина Пламенова Личева - съдия в Районен съд 
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гр. Горна Оряховица с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Радка Цариградска е 

атестирана. Колежката Десислава Янева е атестирана. Колежката 

Таня Кандилова е атестирана. Колегата Георги Стоянов е 

атестиран. Колегата Николай Иванов е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

52. Атестирането на Радка Иванова Цариградска - 

съдия в Районен съд гр. Павликени е извършено с решение на 

ВСС по протокол №38/01.10.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

53. Атестирането на Десислава Георгиева Янева - 

съдия в Окръжен съд гр. Хасково е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

  

54. Атестирането на Таня Петкова Кандилова - съдия 

в Софийски районен съд е извършено по т. 17 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Административен съд/ от настоящия 

протокол  

  

55. Атестирането на Георги Стоянов Георгиев - съдия 

в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 9/25.02.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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56. Атестирането на Николай Енчев Иванов - съдия в 

Районен съд гр. Ямбол е извършено с решение на ВСС по 

протокол №19/14.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Петър Иванов Гунчев комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

57. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Петър Иванов Гунчев - съдия в Софийски 

районен съд с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същия 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Йонита Цанкова е 

атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

58. Атестирането на Йонита Цанкова Цанкова - съдия 

в Административен съд гр. Ловеч е извършено с решение на 
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ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи на Николай Димитров Маджаров комплексна оценка от 

атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 14 гласа “за”, 1 “против”, 4 

“въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

59. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Николай Димитров Маджаров - заместник на 

административния ръководител - заместник - председател на 

Софийски районен съд с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Георги Василев Ушев комплексна 

оценка “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

60. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Георги Василев Ушев - заместник на 

административния ръководител - заместник - председател на 

Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Величка Захариева Иванова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

61. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Величка Захариева Иванова - Влашева - съдия 
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във Военен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Боряна Бецова е 

атестирана.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

62. Атестирането на Боряна Димитрова Бецова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Владимир Страхилов Попов 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

63. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Владимир Страхилов Попов - съдия в Районен 

съд гр. Велико Търново с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Катя Петрова е атестирана. 

Колежката Пламена Георгиева е атестирана. Колежката Красимира 

Христова Райчева е атестирана. Колежката Илиана Стойкова е 

атестирана. Колежката Камелия Николова е атестирана. Колежката 

Иванка Дрингова Каракашева е атестирана. Колежката Зорница 

Димитрова Банкова е атестирана. Колежката Жана Маркова Колева 

е атестирана. Не провежда атестиране на Виолета Марчева, поради 

неподаване на заявление. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

64. Атестирането на Катя Стоянова Петрова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

65. Атестирането на Пламена Костадинова Георгиева 

- Върбанова - съдия в Районен съд гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

66. Атестирането на Красимира Христова Райчева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".   

 

67. Атестирането на Илиана Евстатиева Стойкова - 

Черногорова - прокурор в Софийска градска прокуратура е 
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извършено с решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

68. Атестирането на Камелия Бориславова Николова 

- прокурор в Софийска градска прокуратура е извършено по т. 

26 /конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ 

от настоящия протокол  

  

69. Атестирането на Иванка Димитрова Дрингова - 

Каракашева - съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

70. Атестирането на Зорница Димитрова Димитрова - 

Банкова - съдия в Районен съд гр. Плевен е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

71. Атестирането на Жана Иванова Маркова - Колева - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

72. Не провежда атестиране на Виолета Марчева 

Михайлова - Тонева прокурор в Софийска районна прокуратура 

поради не подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за 

потвърждаване на участие в класиране за длъжността.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Виржиния Александрова Петрова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 3 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 73. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Виржиния Александрова Петрова - съдия в 

Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мая Миленкова е атестирана. Петя 

Николова Рушанова е атестирана. Колежката Камелия Първанова е 

атестирана. Не провежда атестиране на Веселин Белев, поради 

неподаване на заявление. Колегата Десислав Любомиров е 

атестиран. Колежката Виолина Джиджева Трендафилова е 

атестирана. Колежката Пепа Маринова е атестирана. Колежката 

Веселина Георгиева е атестирана. Колегата Николай Грънчаров е 

атестиран. Колежката Светлана Митрушева е атестирана. 

Колежката Живка Кирилова Желязкова е атестирана. Колежката 

Весела Николова е атестирана. Колежката Анна Кидерова е 

атестирана. Колежката Илияна Тодорова Балтова е атестирана. 
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Колежката Галина Иванова Вълчанова е атестирана. Колегата 

Любомир Нинов е атестиран. Не провежда атестиране на Юлия 

Бажлекова, поради неподаване на заявление. Колегата Иван 

Перпелов е атестиран. Колегата Пламен Дочев е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

74. Атестирането на Мая Андонова Миленкова - 

съдия в Районен съд гр. Кюстендил е извършено с решение на 

ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

75. Атестирането на Петя Николаева Колева - 

Рушанова - съдия в Софийски районен съд е извършено с 

решение на ВСС по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

76. Атестирането на Камелия Величкова Първанова - 

съдия в Районен съд гр. Плевен е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 47/26.11.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

77. Атестирането на Веселин Георгиев Белев - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Поморие е извършено с решение на ВСС по протокол № 

33/24.07.2008 г. - същият не е подал заявление по чл. 192, ал. 3 

за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.  

  

78. Атестирането на Десислав Светославов 

Любомиров - заместник административен ръководител - 
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заместник председател на Окръжен съд гр. Русе е извършено с 

решение на ВСС по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

79. Атестирането на Виолина Станчева Джиджева - 

Трендафилова - съдия в Софийски районен съд е извършено с 

решение на ВСС по протокол №28/10.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

80. Атестирането на Пепа Стоянова Маринова - 

Тонева - съдия в Софийски районен съд е извършено с 

решение на ВСС по протокол №20/21.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

81. Атестирането на Веселина Петкова Георгиева - 

съдия в Районен съд гр. Стара Загора е извършено с решение 

на ВСС по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

82. Атестирането на Николай Венциславов Грънчаров 

- административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Разлог е извършено с решение на ВСС по протокол 

№33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

83. Атестирането на Светлана Димитрова Митрушева 

- Атанасова - заместник на административния ръководител - 

заместник - председател на Районен съд гр. Ямбол е 

извършено с решение на ВСС по протокол №13/25.03.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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84. Атестирането на Живка Кирилова Желязкова - 

съдия в Районен съд гр. Сливен е извършено с решение на 

ВСС по протокол №26/24.06.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

85. Атестирането на Весела Стоянова Николова - 

съдия в Окръжен съд гр. Сливен с ранг „съдия във ВКС и ВАС"  

е извършено с решение на ВСС по протокол № 38/08.10.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА. 

 

 86. Атестирането на Анна Иванова Кидерова - съдия 

в Районен съд гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по 

протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

87. Атестирането на Илияна Тодорова Балтова - 

съдия в Районен съд гр. Бургас е извършено с решение на ВСС 

по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

88. Атестирането на Галина Иванова Вълчанова - 

съдия в Районен съд гр. Ямбол е извършено с решение на ВСС 

по протокол №19/14.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

89. Атестирането на Любомир Симеонов Нинов - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".  



 154 

90. Атестирането на Юлия Русева Бажлекова - съдия 

в Административен съд гр. Варна е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - същата не е подала 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

  

91. Атестирането на Иван Христов Перпелов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

92. Атестирането на Пламен Тодоров Дочев - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Бяла е извършено с решение на ВСС по протокол 

№31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Александър Любенов Александров 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 4 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 93. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 
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атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Александър Любенов Александров - съдия в 

Районен съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Марин Маринов е атестиран. 

Колежката Светослава Цонева е атестирана. Колежката Доротея 

Цонева е атестирана. Колегата Елица Първанова не се атестира, 

поради неподаване на заявление. Колегата Диана Петрова Енева е 

атестирана. Колегата Ивайло Йорданов е атестиран. Колежката 

Наталия Райкова Атанасова е атестирана. Колежката Полина 

Маринова е атестирана. Не провежда атестиране на Нася 

Япаджиева, поради неподаване на заявление. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

94. Атестирането на Марин Дочев Маринов - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 20/21.05.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

95. Атестирането на Светослава Михайлова Цонева - 

съдия в Районен съд гр. Плевен е извършено с решение на ВСС 

по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

96. Атестирането на Доротея Симеонова Цонева - 

съдия във Военен съд гр. Плевен е извършено с решение на 

ВСС по протокол №1/07.01.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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97. Атестирането на Елица Костадинова Ангелова - 

Първанова - съдия в Софийски районен съд е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 25/25.06.2008 г. - същата не е 

подала заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.  

  

98. Атестирането на Диана Пенчева Петрова - Енева - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Кубрат е извършено с решение на ВСС по протокол 

№33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

99. Атестирането на Ивайло Генов Йорданов - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Ихтиман е извършено с решение на ВСС по протокол № 

33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

100. Атестирането на Наталия Семова Райкова - 

Атанасова - съдия в Районен съд гр. Ловеч е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

101. Атестирането на Полина Маринова Маринова - 

съдия в Районен съд гр. Провадия е извършено с решение на 

ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

102. Атестирането на Нася Иванова Япаджиева - 

съдия в Районен съд гр. Поморие е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 7/11.02.2009 г. - същата не е подала 
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заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Теодора Руменова Йорданова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

103. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в 

Районен съд гр. Велики Преслав с ранг „съдия в ОС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Стоян Колев е атестиран. 

Колегата Христо Първанов е атестиран. Колегата Георги Мулешков 

е атестиран. Колегата Светослав Василев не се атестира, поради 

неподаване на заявление. Колегата Валентина Ангелова е 

атестирана. Колежката Станка Димитрова е атестирана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

104. Атестирането на Стоян Димитров Колев - съдия 

в Районен съд гр. Балчик е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 41/22.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

105. Атестирането на Христо Витков Първанов - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Червен бряг е извършено с решение на ВСС по протокол 

№11/11.03.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

106. Атестирането на Георги Стоянов Мулешков - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Елин Пелин е извършено с решение на ВСС по протокол 

№9/25.02.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

107. Атестирането на Светослав Донов Василев - 

заместник административен ръководител - заместник директор 

на Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 2/14.01.2009 г. - същият не е подал заявление по 

чл. 192, ал. 3 в определения срок за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.  

  

108. Атестирането на Валентина Вергилова Ангелова 

- съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на 

ВСС по протокол №1/07.01.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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109. Атестирането на Станка Стоянова Димитрова - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Панагюрище е извършено с решение на ВСС по 

протокол №37/24.09.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Христо Стефанов Томов 

комплексна оценка от атестацията “много добра 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

110. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Христо Стефанов Томов - съдия в Районен съд гр. 

Плевен с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Пламен Колев е атестиран. 

Колежката Петя Стоянова е атестирана. Колежката Даниела 

Павлова е атестирана. Колегата Станчо Савов е атестиран. 

Колежката Бисерка Цанева е атестирана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

111. Атестирането на Пламен Ангелов Колев - съдия в 

Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по 

протокол №38/01.10.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

112. Атестирането на Петя Петкова Стоянова - съдия 

в Районен съд гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

  

113. Атестирането на Даниела Душкова Павлова - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".   

 

114. Атестирането на Станчо Радев Савов - заместник 

на административния ръководител - заместник председател на 

Районен съд гр. Провадия е извършено с решение на ВСС по 

протокол №23/11.06.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

115. Атестирането на Бисерка Станчева Цанева - 

съдия в Районен съд гр. Плевен е извършено с решение на ВСС 

по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

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

решение, с което да определи на Радостина Ташева Гергичанова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

116. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Радостина Ташева Гергичанова - съдия в Районен 

съд гр. Плевен с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Емил 

Дечев, поради неподаване на заявление. Колегата Асен Бойчев 

Христов е атестиран. Колежката Павлета Василева Добрева е 

атестирана. Колегата Надежда Дзивкова Рашкова е атестирана. 

Колежката Кръстина Димитрова е атестирана. Не провежда 

атестиране на Тони Томов, поради неподаване на заявление. 

Колежката Красимира Донева е атестирана. Колежката Кети Косева 

е атестирана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

117. Не провежда атестиране на Емил Иванов Дечев - 

съдия в Софийски районен съд поради не подаване на 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

  

118. Атестирането на Асен Бойчев Христов - прокурор 

в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

 119. Атестирането на Павлета Василева Добрева - 

съдия в Районен съд гр. Разград е извършено с решение на 

ВСС по протокол  № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

120. Атестирането на Надежда Наскова Дзивкова - 

Рашкова - съдия в Районен съд гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол №22/27.05.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

121. Атестирането на Кръстина Любенова Димитрова 

- съдия в Районен съд гр. Пловдив е извършено с решение на 

ВСС по протокол №22/27.05.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

122. Атестирането на Тони Събчев Томов - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г. - същият не е подал 
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заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

  

123. Атестирането на Красимира Тончева Донева - 

съдия в Районен съд гр. Ямбол е извършено с решение на ВСС 

по протокол №35/31.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

124. Атестирането на Кети Михова Косева - съдия в 

Районен съд гр. Казанлък е извършено с решение на ВСС по 

протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Деян Господинов Илиев 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 4 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

125. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Деян Господинов Илиев - съдия в Районен съд гр. 
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Казанлък с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Светослава Костова е 

атестирана. Колегата Иван Манчев е атестиран.  Колегата 

Александър Стойчев е атестиран. Колежката Милена Любенова е 

атестирана. Колежката Теодорина Димитрова е атестирана. 

Колежката Румяна Петрова е атестирана. Колежката Валя Цуцакова 

е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

126. Атестирането на Светослава Борисова Костова - 

Господинова - административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Сливен е извършено с решение на ВСС по 

протокол №18/29.04.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

127. Атестирането на Иван Манчев Димитров - съдия 

в Районен съд гр. Сливен е извършено с решение на ВСС по 

протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

128. Атестирането на Александър Лазаров Стойчев - 

съдия в Районен съд гр. Пловдив е извършено с решение на 

ВСС по протокол №22/27.05.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

129. Атестирането на Милена Атанасова Любенова - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 
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прокуратура гр. Добрич е извършено по т. 33 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Административен съд/ от настоящия 

протокол  

  

130. Атестирането на Теодорина Михайлова 

Димитрова - Николова - съдия в Районен съд гр. Горна 

Оряховица е извършено с решение на ВСС по протокол 

№31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

131. Атестирането на Румяна Петрова Петрова - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

  

132. Атестирането на Валя Илиева Цуцакова - 

Нанкова - съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Васил Малинов Малинов 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

133. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Васил Малинов Малинов - прокурор в Окръжна 

прокуратура гр. Пазарджик с ранг „прокурор във ВКП и ВАП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Петя Колева Петкова е 

атестирана. Колежката Юлия Станковска е атестирана. Колежката 

Силвия Житарска е атестирана. Колежката Елица Димитрова не се 

атестира, поради неподаване на заявление. Колежката Атанаска 

Маркова е атестирана. Колежката Мария Шойлекова Маринова е 

атестирана. Колежката Катя Хасъмска е атестирана. Не атестира 

колегата Красимир Димитров, поради неподаване на заявление. 

Колежката Ирина Кюртева е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

134. Атестирането на Петя Колева Петкова - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 15/08.04.2009 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

135. Атестирането на Юлия Желязкова Станковска - 

съдия в Районен съд гр. Харманли е извършено с решение на 

ВСС по протокол №35/31.07.2008 г. - комплексна оценка 

"ДОБРА".  
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136. Атестирането на Силвия Андреева Житарска - 

Димитрова - съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 36/17.09.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

137. Атестирането на Елица Симеонова Димитрова - 

съдия в Районен съд гр. Русе е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 33/24.07.2008 г. - същата не е подала заявление 

по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.  

  

138. Атестирането на Атанаска Димитрова Маркова - 

съдия в Районен съд гр. Нови Пазар е извършено с решение на 

ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

139. Атестирането на Мария Христова Шойлекова - 

Маринова - съдия в Районен съд гр. Самоков е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

140. Атестирането на Катя Ангелова Хасъмска - съдия 

в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по 

протокол №26/02.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

141. Атестирането на Красимир Маринов Димитров - 

съдия в Районен съд гр. Плевен е извършено с решение на ВСС 
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по протокол № 50/04.12.2009 г. същият не е подал  заявление по 

чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.  

 

142. Атестирането на Ирина Севелинова Кюртева - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Златоград е извършено с решение на ВСС по протокол № 

38/08.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".   

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Йорданка Николова Ваклева 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

143. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Йорданка Николова Ваклева - съдия в Софийски 

районен съд с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Любка Голакова е 

атестирана. Колегата Георги Николов Грънчев е атестиран. 
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Колежката Радостина Методиева е атестирана. Не провежда 

атестиране на Калинка Пандохова, поради неподаване на 

заявление. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

144. Атестирането на Любка Емилова Голакова - 

съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

145. Атестирането на Георги Николов Грънчев - 

съдия в Районен съд гр. Карнобат е извършено с решение на 

ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

146. Атестирането на Радостина Стаматова 

Методиева - съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 32/23.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

147. Не провежда атестиране на Калинка Иванова 

Илиева - Пандохова - съдия в Софийски районен съд поради не 

подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на 

участие в класиране за длъжността.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Валери Гинев Василев комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Приема се. 



 170 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

148. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Валери Гинев Василев - прокурор в Софийска 

районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Цвета Желязкова е 

атестирана. Колежката Гинка Карамфилова е атестирана. Не 

провежда атестиране на Галя Наумова, поради неподаване на 

заявление за участие. Колежката Румяна Христова е атестирана. 

Колежката Петя Петрова е атестирана. Не провежда атестиране на 

Светозар Светиев, поради неподаване на заявление за участие. 

Колежката Петя Георгиева е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

149. Атестирането на Цвета Павлова Желязкова - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

150. Атестирането на Гинка Панчова Карамфилова - 

Венева - съдия в Софийски районен съд е извършено с 
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решение на ВСС по протокол №43/29.10.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

151. Атестирането на Галя Величкова Наумова - 

съдия в Районен съд гр. Никопол е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - същата не е подала 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

 

 152. Атестирането на Румяна Димова Христова - 

Ненова - съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

  

153. Атестирането на Петя Венциславова Петрова - 

Светиева - съдия в Районен съд гр. Сливен е извършено с 

решение на ВСС по протокол №31/22.07.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

154. Атестирането на Светозар Димов Светиев - 

съдия в Районен съд гр. Сливен е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 31/22.07.2009 г. - същият не е подал 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

  

155. Атестирането на Петя Георгиева Георгиева - 

Семерджиева - съдия в Районен съд гр. Велинград е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Емил Тодоров Бобев комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа “за”, 1 “против”, 3 

“въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

156. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Емил Тодоров Бобев - съдия в Районен съд гр. 

Велико Търново с ранг „съдия във ВКС и ВАС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Калоян Венциславов Гергов 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

157. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Калоян Венциславов Гергов - съдия в Районен 

съд гр. Плевен с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същия 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Нина Величкова е 

атестирана. Колегата Станислав Дончев Андонов е атестиран. 

Колежката Сияна Генадиева е атестирана. Колежката Светлана 

Димитрова е атестирана. Колежката Светлана Димитрова Кирякова 

е атестирана. Колегата Пламен Панайотов е атестиран. Колежката 

Даниела Вълчева е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

158. Атестирането на Нина Величкова Величкова - 

заместник на административния ръководител - заместник 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 37/01.10.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

159. Атестирането на Станислав Дончев Андонов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 
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160. Атестирането на Сияна Генадиева Генадиева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

161. Атестирането на Светлана Георгиева Димитрова 

- съдия в Административен съд гр. Перник е извършено по т. 41 

/конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол  

  

162. Атестирането на Светлана Тодорова Димитрова - 

Кирякова - съдия в Районен съд гр. Добрич е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

163. Атестирането на Пламен Янев Панайотов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

164. Атестирането на Даниела Михайлова Вълчева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Илия Станков Илиев комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

165. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Илия Станков Илиев - съдия в Районен съд гр. 

Ботевград с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същия 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Гергана Великова Недева 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

166. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Гергана Великова Недева - съдия в Районен съд 



 176 

гр. Тутракан с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Аделина Андреева е 

атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

167. Атестирането на Аделина Николаева Андреева - 

съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол №39/15.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Стефка Стефанова Славчева – 

Иванова комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

168. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Стефка Стефанова Славчева - Иванова - 

заместник на административния ръководител заместник - 

директор на Окръжен следствен отдел към Окръжна 
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прокуратура гр. Велико Търново с ранг „следовател в НСлС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Велизар 

Русинов. Същият не е подал заявление. Колежката Здравка 

Задгорска е атестирана. Колежката Йорданка Майска е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

169. Атестирането на Велизар Славчев Русинов - 

съдия в Административен съд гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 38/08.10.2009 г. - същият не е 

подал заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.  

  

170. Атестирането на Здравка Рафаилова Задгорска - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "ДОБРА".  

  

171. Атестирането на Йорданка Георгиева Майска - 

Иванова - заместник на административния ръководител - 

заместник - председател на Районен съд гр. Несебър е 

извършено с решение на ВСС по протокол №11/11.03.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Дарина Стойкова Матеева 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 



 178 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

172. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Дарина Стойкова Матеева - Базитова - съдия в 

Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Силвиян Стоянов е 

атестиран. Не провежда атестиране на Пламен Найденов, поради 

неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

173. Атестирането на Силвиян Иванов Стоянов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

174. Атестирането на Пламен Стоянов Найденов - 

съдия в Районен съд гр. Несебър е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 9/25.02.2009 г. - същият не е подал 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Стоян Людмилов Тонев 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

175. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Стоян Людмилов Тонев - съдия в Районен съд гр. 

Пловдив с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Райна Стефанова е 

атестирана. Колегата Влади Цанков е атестиран. Не провежда 

атестиране на Емил Божков, поради неподаване на заявление за 

участие. Колежката Милена Михайлова е атестирана. Колежката 

Мая Христова е атестирана. Колежката Илиана Димова е 

атестирана. Колежката Надя Савова е атестирана. Колежката 

Десислава Кацарова е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

176. Атестирането на Райна Георгиева Стефанова - 

съдия в Районен съд гр. Петрич е извършено с решение на ВСС 
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по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

177. Атестирането на Влади Асенов Цанков - 

следовател в Софийска градска прокуратура - Следствен отдел 

е извършено по т. 32 /конкурс чрез атестиране за съдия в 

Административен съд/ от настоящия протокол  

  

178. Атестирането на Емил Димитров Божков - съдия 

в Районен съд гр. Разлог е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 21/28.05.2008 г. - същият не е подал заявление по 

чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.  

  

179. Атестирането на Милена Богданова Михайлова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

180. Атестирането на Мая Недкова Христова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

181. Атестирането на Илиана Вескова Димова - 

следовател в Столична следствена служба е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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182. Атестирането на Надя Спасова Георгиева - 

Савова - съдия в Районен съд гр. Дупница е извършено с 

решение на ВСС по протокол №21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

183. Атестирането на Десислава Чавдарова Кацарова 

- Христозова - съдия в Районен съд гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол №38/01.10.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Каролина Неделчева Михайлова – 

съдия в Районен съд – Попово, комплексна оценка от атестацията 

“много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

184. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Каролина Неделчева Михайлова - съдия в 

Районен съд гр. Попово с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Димо 

Цолов, поради неподаване на заявление. Колегата Владимир 

Пензов е атестиран. Не провежда атестиране на Красимир Ненчев, 

поради неподаване на заявление. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

185. Атестирането на Димо Венков Цолов - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Девня е извършено с решение на ВСС по протокол № 

32/29.07.2009 г. - същият не е подал заявление по чл. 192, ал. 3 

за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.  

  

186. Атестирането на Владимир Атанасов Пензов - 

съдия в Районен съд гр. Благоевград е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 46/12.11.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

187. Атестирането на Красимир Георгиев Ненчев - 

съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - същият не е подал 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Дария Кирилова Христова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 



 183 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

188. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Дария Кирилова Христова - следовател в 

Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. 

Пловдив с ранг „следовател в НСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Георги Петров е атестиран. 

Колежката Мария Христова Попова е атестирана. Колегата Пламен 

Попов е атестиран. Колежката Анета Илинска е атестирана. 

Колежката Мариета Маринова е атестирана. Колежката Николина 

Симеонова е атестирана. Колежката Весела Трайкова Офицерска е 

атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

189. Атестирането на Георги Атанасов Петров - 

следовател във Военно - окръжна прокуратура гр. София е 

извършено по т. 64 /конкурс чрез атестиране за съдия в 

Административен съд/ от настоящия протокол  

  

190. Атестирането на Мария Христова Попова - съдия 

в Административен съд гр. Благоевград е извършено по т. 65 
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/конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол  

  

191. Атестирането на Пламен Николаев Попов - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Дряново е извършено с решение на ВСС по протокол 

№25/17.06.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

192. Атестирането на Анета Георгиева Илинска- 

съдия в Районен съд гр. Дупница е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 20/21.05.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

  

193. Атестирането на Мариета Неделчева Маринова - 

съдия в Районен съд гр. Елин Пелин е извършено по т. 67 

/конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол  

  

194. Атестирането на Николина Симеонова Ангелова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено по т. 

68 /конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ 

от настоящия протокол  

  

195. Атестирането на Весела Трайкова Живкова - 

Офицерска - съдия в Районен съд гр. Оряхово е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ангелина Гергинова Гергинска – 

Йорджева комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

196. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Ангелина Гергинова Гергинска - Йорджева - съдия 

в Районен съд гр. Сливница с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Силвия Обрешкова е 

атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

197. Атестирането на Силвия Димитрова Обрешкова - 

съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС 

по протокол № 13/19.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

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

решение, с което да определи на Бисерка Николова Бакалова 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа “за”, “против” 

няма, 2 “въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

198. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Бисерка Николова Бакалова- съдия в Районен 

съд гр. Сандански с ранг „съдия в АС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Милена Рибчева е 

атестирана. Колежката Милка Политова е атестирана. Колегата 

Валентин Бойкинов е атестиран. Колежката Петя Жечева е 

атестирана. Колежката Анжелина Христова Борисова е атестирана. 

Колегата Минчо Минев е атестиран. Колегата Росен Радев е 

атестиран. Колежката Зоя Панчева е атестирана. Колежката Тереза 

Скорчева е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

199. Атестирането на Милена Савова Рибчева - 

Дочева - съдия в Районен съд гр. Стара Загора е извършено с 
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решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

200. Атестирането на Милка Йорданова Политова - 

съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС 

по протокол №18/29.04.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

  

201. Атестирането на Валентин Димитров Бойкинов - 

заместник на административния ръководител - заместник - 

председател на Софийски районен съд е извършено с решение 

на ВСС по протокол №23/11.06.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

202. Атестирането на Петя Захариева Жечева - съдия 

в Районен съд гр. Варна е извършено по т. 84 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Административен съд/ от настоящия 

протокол  

  

203. Атестирането на Анжелина Данчова Христова - 

Борисова - съдия в Софийски районен съд е извършено с 

решение на ВСС по протокол №50/03.12.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

204. Атестирането на Минчо Стоянов Минев - съдия в 

Районен съд гр. Сливен е извършено с решение на ВСС по 

протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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205. Атестирането на Росен Кирилов Радев - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол №49/03.12.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

206. Атестирането на Зоя Георгиева Панчева - Илиева 

- съдия в Районен съд гр. Червен бряг е извършено с решение 

на ВСС по протокол №41/22.10.2009 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

  

207. Атестирането на Тереза Петрова Скорчева - 

Витанова - административен ръководител - районен прокурор 

на Районна прокуратура гр. Харманли е извършено с решение 

на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Приключих! 

Колеги, предлагам сега по смисъла на 193, ал. 2 с 

гласуване да извършим класирането, съобразно тези резултати. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

13.2. ОТНОСНО: Решение по чл. 193, ал. 2 и 3 от ЗСВ 

за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез 

атестиране за длъжността "съдия" в Окръжните съдилища 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Извършва класиране на кандидатите, участващи в 

конкурса чрез атестиране, за длъжността "съдия" в 
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Окръжните съдилища, съгласно приложения списък, който се 

счита за неразделна част от настоящия стенографски 

протокол. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предлагам да направим почивка. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 15 минути почивка! 

 

/След почивката/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Продължаваме, колега Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, след като 

обобщихме атестирането, след като класирахме, сега трябва да 

пристъпим към избор. Аз упоменах колко са местата, къде са 

предложенията. Позволете ми сега обаче най-напред да докладвам 

къде са предложенията на административните ръководители и 

където има проблеми. 

Както ви казах за Софийски градски съд под № 17 е 

предложение на административния ръководител кандидатура за 

СГС Гражданско отделение. Под № 17 Мая Бориславова Дамянова 

– СГС, предложение на административния ръководител – 

“Гражданско отделение”. Под № 27 Соня Николова Найденова – 

СГС “Гражданско отделение”. Под № 33 Карамфила Ранкова 

Тодорова – СГС “Наказателно отделение”. Красимир Йорданов 

Георгиев под № 44, това е предложението на административния 

ръководител на Стара Загора, “Наказателно отделение”. Обръщам 

внимание, че под № 63 Диана Ангелова Петракиева беше избрана 

за председател на Районен съд – Габрово и от нея постъпи отказ за 

участие в конкурса. Под № 65 Александър Лазаров Стойчев 

предложение на административния ръководител на Окръжен съд – 

Пловдив – “Гражданско отделение”. Ани Захариева Захариева под 
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№ 68, административен ръководител, предложение за СГС 

“Наказателно отделение”. Под № 69 Валентина Вергилова 

Ангелова, предложение на административния ръководител за СГС 

“Наказателно отделение”. Под № 70 Илиана Тодорова Балтова, 

становище изложено от председателя на Окръжния съд – Бургас. 

Становище, тъй като тя наскоро е избрана, положително становище. 

Под № 73 Пламен Ангелов Колев, предложение на 

административния ръководител на СГС за “Гражданско отделение”. 

Под № 79 Росица Георгиева Шкодрова, предложение на 

административния ръководител за Окръжен съд – Варна – 

“Наказателно отделение”. Под № 81 Николай Димитров Маджаров, 

СГС “Гражданско отделение”, предложение на административния 

ръководител. В последствие обаче, съм длъжен да информирам 

Съвета, че има образувано дисциплинарно дело срещу колегата 

Маджаров. Под № 84 Даниела Радкова Стоичкова, предложение на 

административния ръководител за СГС “Наказателно отделение”. 

Под № 87 Валентин Димитров Бойкинов, предложение на 

административния ръководител за СГС “Гражданско отделение”. 

Под № 96 Светослава Борисова Костова, становище на 

председателя на Окръжен съд, по същите съображения, той встъпи 

в длъжност след конкурсите, положително становище за 

Светослава Борисова Костова, тя е досегашен председател на 

Районен съд – Сливен. Под № 110 Петър Василев Сантиров, 

предложение на административния ръководител за СГС 

“Наказателно отделение”. Под № 115 Надя Спасова Георгиева – 

Савова, предложение на административния ръководител за 

Окръжен съд – Кюстендил, “Наказателно отделение”. Под № 123 

Андрей Ангелов Ангелов – СГС “Наказателно отделение”, 

предложение на административния ръководител. Под № 131 
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Мирослав Георгиев Маринов, предложение на административния 

ръководител за Окръжен съд – Шумен, “Гражданско отделение”. 

Под № 154 Радостина Стаматова Методиева – Окръжен съд – 

Варна, “Наказателно отделение”, предложение на 

административния ръководител. Под № 168 Даниела Ангелова 

Маринова – Марчева, предложение на административния 

ръководител за СГС “Гражданско отделение”. И с това приключих 

предложенията на административните ръководители.  

Колеги, може би трябва да направим и становища по 

предложените кандидатури и тъй като съм взел думата бих желал 

да ви насоча вниманието към кандидатурата под № 26 – 

Александър Любенов Александров, това е досегашния председател 

на Районен съд – Пазарджик, с близо 15 години практика, притежава 

наистина необходимите професионални качества, би желал да 

работи в Окръжен съд и аз смятам, че кандидатурата е подходяща, 

има необходимите качества, има необходимата мотивация, съдия 

от кариерата е, моля да го подкрепите за Окръжен съд – Пазарджик. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Други становища?  

Заповядайте, г-н Стоянов. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Благодаря, г-жо Министър. Уважаеми 

колеги, тази сутрин последно имах разговор с председателя на 

Окръжен съд – Варна, тъй като беше заявено, че няма предложение 

за съдия в “Гражданско отделение”, това е така, защото имаше 

предложение за Милен Славов, който от председател на Районния 

съд стана зам. председател на Окръжен съд и председател на 

“Гражданското отделение”, а междувременно беше направено 

предложението, тъй като конкурса е открит още през месец 

февруари и беше направено предложение за съдия в този съд. 

Становището на административния ръководител на Варненския 
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окръжен съд е за Каролина Неделчева Михайлова, която е под № 

19. Уважаеми колеги, Каролина Михайлова е досегашен 

председател на Районен съд – гр. Попово и тъй като ако погледнете 

стажа тя има най-голям стаж от всичките кандидати, но тъй като е 

била районен съдия няма възможността да има по-висок ранг от 

“апелативен съдия”, който я сваля по-надолу, съгласно 

изискванията на 192 от закона. По отношение на останалите две 

места в “Наказателно отделение”, аз споделих с колегата Аракелян 

своето виждане и тя не се противопостави. Искам да заостря 

вашето внимание  на съдията Марин Цвятков Атанасов, той е под № 

6 в списъка. Съдията е съдия във Военен съд – Варна. Аз съм му 

бил председател на този човек и го познавам, това е един отличен, 

великолепен съдия. Причината да отиде от окръжен в окръжен съд 

е факта, че неговата съпруга е “съдебен администратор” на Военен 

съд, което води до определени конфликти на интереси, за да не се 

получават тези неща човека е подал молба да бъде назначен в 

Окръжен съд – Варна. Той е разговарял с председателя на Окръжен 

съд – Варна, но тя е направила предложение и не се възпротивява 

да бъде назначен този опитен и много добър съдия, който е и много 

почтен човек. /намесва се Маргарита Попова – двамата не могат да 

бъдат назначени, нали?/ Петър Стоянов – той е за “Наказателно” 

вече говоря, за “Гражданско” свършихме с Каролина Неделчева. 

Другата кандидатура за съдия в Окръжен съд – Варна е под № 78 – 

Станчо Радев Савов. Той и в момента е командирован в 

“Наказателното отделение” на Окръжен съд – Варна, но по принцип 

е зам. председател на Районен съд – Провадия. В Районна 

прокуратура – Провадия районен прокурор е неговата съпруга, 

което води до невъзможност да се явява по дела, тъй като те нямат 

тази специализация на граждански и наказателни, и много често се 
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налага да прави отводи. Това споделих с г-жа Аракелян, тя също не 

се противопостави, заради това ви моля да подкрепим тези 

кандидатури за Варненския окръжен съд. Благодаря ви за 

вниманието. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-жо Митова, заповядайте! 

ЕЛЕНА МИТОВА: Благодаря, г-жо Министър. Уважаеми 

колеги, искам да насоча вниманието ви по отношение на 

кандидатурите за Софийски градски съд “Наказателно отделение” 

към № 13 – Десислав Светославов Любомиров, който в момента е 

заместник административен ръководител в Окръжен съд – Русе. 

Лични впечатления имам от работата му, във връзка с тежки 

наказателни дела с висок обществен интерес, разговаряла съм и с 

административния му ръководител в Окръжния съд в Русе за 

неговите качества. За мен това е един професионално изграден 

съдия, експедитивен, дисциплиниран в работата си, много скромен 

и уважаван от колегите си. Тази година ВСС го награди за 

образцово изпълнение на служебните му задължения. Считам че 

заслужава да се включи в колектива на Софийски градски съд – 

“Наказателно отделение”, където се гледат най-тежките дела и той 

ще бъде, по моя преценка, полезен. На последно място това, което 

едва ли е най-важно, но все пак – той три години почти е разделен 

от семейството си, той пътува, всяка седмица се връща от Русе в 

София, където е цялото семейство и това също е все пак някакъв 

аргумент. Благодаря ви. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Подкрепям категорично. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-жо Костова, заповядайте! 

КАПКА КОСТОВА: Благодаря, г-жо Попова. Бих искала да 

апелирам за подкрепа на кандидатурите на част от съдиите, които 

тук са номинирани за Софийски градски съд, с всички тях съм 
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работила още в Софийски районен съд навремето, познавам 

работата им, познавам морала и манталитета им и твърдя, че 

наистина заслужават подкрепа. И това съдиите Карамфила 

Тодорова и Андрей Ангелов, Карамфила е под № 33, а Андрей е под 

№ 123. Работят в “Наказателна колегия” дълго време и са част от 

немалко съдии, които през последните 5-6 години заседнаха в 

Софийски районен съд, няма да коментирам причините, без да има 

някакво обективно основание за това, защото твърдя, че те 

наистина работят професионално и актовете са им на ниво. За 

съжаление не са единствени, все още има в Софийския районен 

съд съдии, които са с почти 15 години стаж и с изключително добра 

работа, но се надявам, че в бъдеще ще се реализира и тяхното 

кариерно развитие. Освен това бих искала да подкрепим и 

предложенията за Соня Найденова под № 27, Анжелина Борисова 

под № 11 и Пламен Колев под № 73, които работят в “Гражданска” 

колегия, и за които също мога да кажа, че са и професионални, и 

почтени, което в последно време е особено важно. Благодаря ви. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, г-жо Костова.  

МАЯ КИПРИНСКА: Колеги, благодаря за дадената дума. 

Искам да заостря вниманието за кандидатурата на колегата 

Николай Грънчаров под № 34 за Окръжния съд в Благоевград. 

Четирима са кандидатите за това място, колега с тригодишен 

трудов стаж от Тутракан, трима колеги от Дупница и от Сандански, 

той е с най-дълъг стаж, завършил е Софийския университет, 

средното си образование в София – 9 гимназия, с преподаване на 

френски език, актовете му се характеризират със задълбоченост, 

мотивираност, не е от хората, които просрочват, от колегите със 

сериозен авторитет в Благоевградския съдебен окръг. Роден е в 

Разлог, там работи, от една година е командирован в Благоевград, 
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защото там по-трудно се правят състави, доста колеги в отпуск и 

т.н. Затова ви моля да го подкрепим, тъй като и по стаж, и по 

качества в сравнение с всички останали най-добре стои като 

кандидатура. 

Искам да заостря вниманието и на кандидатурата на 

колегата Елена Тодорова, тя е под № 30. Не знам защо аз си правя 

така справки и затова какво е средното образование на колегите, но 

при нея също така има добри данни затова, че е изключително 

интелигентна, образована, завършила е “Класическата” гимназия в 

София, отишла е на работа в провинцията, в Лом, беше досегашен 

заместник-председател на Районния съд в Лом, при избора на 

колегата от миналата седмица е номинирана за втори мандат Елена 

Тодорова. При акта на Инспектората, проверката на РС – Лом, 

направих си труда и прочетох, отново са отлични данните за 

колегата, така че можем и хора от провинцията с 14 години стаж в 

“Гражданска” и “Наказателна” колегия да удовлетворим ако вие ме 

подкрепите, нейното желание за Софийски градски съд, 

“Гражданско отделение”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Велев, заповядайте! 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо Министър, уважаеми 

колеги, ще ви помоля да подкрепите съдия Веселина Георгиева, 

която кандидатства за Софийския градски съд под № 71. Няма да 

споменавам битовите проблеми, те не са важни в случая, само ще 

ви зачета становището и справката, която съм получил от 

председателя на Окръжния съд в Стара Загора. /чете/ Съдия 

Веселина Георгиева е с отлична правна подготовка, в работата си 

като съдия показва много добри професионални и морални 

качества, ползва се с авторитет и уважение сред съдиите и 

съдебните служители, старателно и задълбочено проучва, 
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разглежда и решава делата. По-надолу – умее да работи в екип, 

сътрудничи ефективно с магистрати и със съдебни служители, 

мотивирана е за работа в съдебната система, проявява стремеж за 

повишаване на квалификацията си, участва в много 

квалификационни курсове и семинари. Ще ви помоля да я 

подкрепите. Благодаря ви. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Колеги, аз също искам да спра  … 

за кандидатурите, номинирани за Софийски градски съд. В пълна 

степен се солидалиризам с имената, които спомена колегата 

Костова относно Карамфила Тодорова № 33, Андрей Ангелов 123. 

За “Наказателно отделение” без да се повтарям искам само да 

добавя, че колегата Ангелов е командирован от дълго време в 

Софийски градски съд и понастоящем по добър начин се е вписал в 

колектива. Искам да ви кажа също така и това съвсем не е ново, за 

всички ни е ясно, че в рамките на тези оценки “много добри” оценки 

от атестацията всъщност би могло да се направи по отношение на 

индивидуализацията на качествата на всеки един кандидат би могло 

да се направи значително разграничение. Ние не разполагаме с 

конкретни данни, които бихме могли в момента да цитираме, но 

съвсем обосновано твърдя, че в рамките на неимоверната 

натовареност, която е в съдилищата, софийските, на Софийски 

районен съд и на Софийски градски съд, съдиите Карамфила 

Тодорова и Андрей Ангелов се отличават с изключителна срочност 

и експедитивност на разглеждане на делата на фона на голямата 

натовареност, което е едно качество, което би следвало да се 

отрази. В същото време качеството на актовете има много добро, 

просто за мен клонящо към отлично. Разбирам, че колегата Андрей 

Ангелов я виждате на едно относително задно място – 123-то, това 
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съвсем не се дължи на малкия му стаж в Софийския районен съд, 

той има над 9 години стаж като районен съдия, истината е, че 

разликата в мястото произтича от съответния ранг. И двамата 

колеги Карамфила, Андрей, а и тези, които ще спомена за 

“Гражданско отделение” са от рядко срещаната вече порода хора, 

които чакат да бъдат оценени, а не предприемат стъпки за 

собственото си номиниране за рангове и други оценки. /намесва се 

Маргарита Попова – чрез лобиране извън системата/ Галина 

Захарова – разбира се, това имах предвид. 

Що се касае до съдиите от “Гражданско отделение”, 

освен тези, които спомена г-жа Костова, Анжелина Борисова № 11, 

Соня Найденова № 27 и Пламен Колев 73, бих искала да добавя и 

да поставя на вниманието ви още едно име, а това е № 9 Геновева 

Димитрова. Геновева, Анжелина и Соня Найденова са с доста 

значителен стаж в съдебната система, съдии от кариерата, за тях 

във всички случаи важи това, което казах и за Карамфила, и 

Андрей. Имам наблюдения, преки, непосредствени върху тяхната 

работа още от много отдавна, защото те са ми били младши съдии. 

За мен, не бих могла да си обясня лично аз обстоятелството защо 

Геновева Димитрова и Анжелина Борисова за пореден път не са 

включени в предложенията на административния ръководител, 

въпреки много високото им качество на работа, работоспособност и 

крайна аналитичност в дейността, която осъществяват. Затова, 

колеги, бих помолила да подкрепите тези кандидатури с твърдото 

убеждение, че качеството и ефективността на правосъдието в 

Софийски градски съд само може да спечели с тези колеги. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, г-жо Захарова. Много 

сериозен тест за Висшия съдебен съвет след такива оценки, много 

рядко се чуват такива неща.  Не се учудвайте защо ги няма в 
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списъците на предложените от административните ръководители – 

този, които предлага трябва да стои по-високо от тези, които 

предлага. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Да. Това е може би основен 

принцип, че този, който оценява би следвало да е на поне на нивото 

на оценяващия /намесва се Маргарита Попова – не, Галя, трябва да 

е по-височко малко/ Галина Захарова – това е вярно, да. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Благодаря. Аз първо искам да се 

присъединя към становището на г-жа Митова по отношение на 

Десислав Любомиров – заместник-председател на Окръжен съд – 

Русе. Русенския окръжен съд, особено “Наказателното отделение” е 

едно от най-добре работещите “Наказателни отделения” в България 

и мисля, че Софийски градски съд само ще спечели с тези 

кандидатури. Искам също така, колеги, да подкрепя кандидатурата, 

която е кандидатура и на административния ръководител на Петър 

Сантиров под № 110 в списъка. Той е кандидатура на 

административния ръководител за “Наказателното отделение”, 

който и в момента е командирован в Софийски градски съд, по-

миналата седмица го командировахме в Македония на един 

международен форум от ВСС. Смятам, че е добра кандидатура за 

това отделение. Не виждам от административния ръководител на 

Плевен предложение. В тази връзка ние преди две седмици с г-жа 

Мингова бяхме в Плевен на откриването на Административния съд. 

Тогава водихме разговори и с колегите там евентуално за най-

подходящ кандидат за Окръжния съд и като най-добра кандидатура 

ни беше представена Бисерка Станчева Цанева, която е под № 172 

и предлагам да дадем нашето доверие за нея. 
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Освен това искам да подкрепя и становището на 

административния ръководител на Окръжен съд – Сливен по 

отношение на настоящата председателка на Районния съд, за 

Светослава Костова, която е под № 96. С нея работехме заедно на 

форума на районните съдилища в България, аз я оцених като един 

много добър юрист, много добре е подготвена, тя има още две 

години мандат за районен председател, но според мен тя заслужава 

да се развива като съдия. Това е. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, други изказвания, 

становища, имате ли? 

ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА: Благодаря. Колеги, аз искам 

само да ви обърна внимание, понеже е много далеч позицията на 

колежката Любка Емилова Голакова и не знам дали въобще дотам 

ще се стигне, но все пак ако се стигне да ви обърна вниманието на 

това, че колежката я познавам от времето когато работеше във 

Върховния административен съд като “съдебен помощник” - № 158. 

Моите впечатления от нея са, че е много добре подготвен юрист, 

експедитивен, притежава необходимите морално-етични качества и 

ако се стигне дотам апелирам да бъде подкрепена. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Започваме ли? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Васил Маринов кандидатства 

за Окръжен съд – Пазарджик.   

 

13.3. ОТНОСНО: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за 

повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, 

участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия" в 



 200 

Окръжните,  по поредността на класирането до попълване на 

местата - 27 щатни бройки 

 

/говорят всички в залата/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Шопов, съобщете в момента 

за кого върви гласуването! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: В момента върви гласуването за Васил 

Малинов Малинов, кандидат за Окръжен съд – Пазарджик. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, гласуваме. Не се приема 

предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 

2 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Васил Малинов 

Малинов - прокурор в ОП - Пазарджик, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Пазарджик - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Емил Тодоров Бобев. Първо желание 

Окръжен съд – Търново. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Не се приема 

предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.2. След проведеното тайно гласуване с11 гласа "за", 

"против" няма, 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Емил Тодоров 

Бобев - съдия в РС - Велико Търново, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Гинка Панчова Карамфилова, кандидат 

за Софийски градски съд “Гражданско отделение”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, колеги. Не се 

приема предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.3. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 

4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Гинка Панчова 

Карамфилова - Венева - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в СГС 

- Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Методиев Асенов, кандидат за 

Окръжен съд – Плевен “Наказателно отделение”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.4. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 

3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Методиев 

Асенов - прокурор в ОП - Плевен, в длъжност "съдия" в Окръжен 

съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Весела Стоянова Николова, кандидат 

за Софийски градски съд “Гражданско отделение”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Не се приема 

предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.5. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 

5 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Весела Стоянова 
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Николова -съдия в ОС - Сливен, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Марин Цвятков Атанасов, кандидат за 

Окръжен съд – Варна, “Наказателно отделение”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се предложението със 17 

гласа “за”. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.6. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", "против" няма и 4 "въздържали се" ПОВИШАВА Марин 

Цвятков Атанасов - съдия във ВС - Варна, с ранг "съдия във ВКС и 

ВАС" в длъжност "съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно 

отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Кръстев Томов – Търново. 

Първо желание. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: /не се чува/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, има ли предложения за 

Велико Търново направени? Я се съсредоточете ако може, защото 

който и да изберем трябва да има мотиви. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, няколко пъти ви казах, че за 

Търново няма предложение на административния ръководител. 

Христо Кръстев Томов. 

/шум в залата/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Връщаме лентата за изказване. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За Христо Кръстев Томов ли става 

дума? 
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ГЛАСОВЕ: Да, да. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Просто не е гласувано. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-жа Мингова има нещо друго 

предвид. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имам предвид да се ориентираме 

откъде идват колегите като кандидатстват за Търново и така както 

ги проведохме изборите ще допуснем грешка. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: В това се ориентирахме. Аз 

мисля, че нещо друго искате да кажете в момента, да върнем 

гласуване за колега, за който… Е, няма да го върнем, защото имаше 

гласуване. Ако не е имало изказване – ще върнем изказването!  

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Нямаше дебат за Търново. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да го направим дебата след 

гласуването. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Добре. Аз съм готов! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Какво ще искате да прегласуваме 

втори път, то се гласува. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Връщаме дебата. Ако ми дадете 

думата. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да. Заповядайте, г-н Сукнаров. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Колеги, аз и вчера заявих 

становището си – колегата Емил Тодоров Бобев – съдия в Районния 

съд – Велико Търново с 18 години съдийски стаж кандидатства за 

съдия в Окръжния съд – Велико Търново, нямаме предложение от 

административния ръководител, аз смятам, че той е класиран на 

второ място и няма никаква пречка да го изберем, това е съдия от 

кариерата. За Търново е на първо място. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, предлагам да се прегласува. 
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БОЖИДАР СУКНАРОВ: Не сме го избрали. Аз затова се 

изненадах. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Ами защо не го избрахте? 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Нямам представа. Никой не 

спомена неговото име просто! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, явно действително 

за г-н Бобев се казаха добри неща, явно, че при гласуването тези 

неща не са отчетени, допусната е може би техническа грешка, 

поради което аз предлагам да се прегласува. Аз предлагам да се 

приеме – ако не се приеме, продължаваме. Тогава продължаваме, 

колеги. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Върху какво се обединявате по 

случая в момента. Какви гласове има този колега? 

Чува се: 11-0-10. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Е какво искаме тогава – да ги 

докараме до 13 ли?  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Добре. Приключваме. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Ами като не можем – 

продължаваме нататък. Какви са тези опити да се прегласуват неща 

и да ставаме за резил! Ами внимавайте и да сте гласували както 

трябва! В крайна сметка не са гласували трима, а са гласували 11! 

/говорят помежду си/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Продължаваме. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Така не може да се говори! Да не 

изберем прокурор – да изберем съдия!  

РАДКА ПЕТРОВА: Аз това щях да кажа – какво пречи 

един прокурор да бъде наказателен съдия? 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Нищо не пречи, разбира се. Искам 

да огледаме списъка и да се обединим. 
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БОРИС ВЕЛЧЕВ: Ами ако нищо не пречи  - да гласуваме! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, аз предлагам да продължим с 

гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Велчев! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Аз ви предлагам тази дискусия да я 

спрем преди тя да е отишла в уродливия аспект! Не можем по 

някакъв начин да кажем, че един човек не може да бъде избран, 

само защото е прокурор и да търсим панически някой друг, който да 

бъде избран, за да не бъде избран прокурор, който не познаваме. Аз 

обаче познавам кой е този колега. Той е заместник окръжен 

прокурор на Търново. Да, ако имаше съдия с много висок стаж, 

както беше предишния колега би било по-лесно да подкрепим него, 

но да не подкрепим колегата Томов, който е един прекрасен 

професионалист, само защото е прокурор, извинете, но това ми се 

струва цинично! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: И много моля друг път когато 

разписвам дневния ред една седмица по-рано да си го оглеждате 

малко по-рано, а не тук след гласуване да се опитвате да нагаждате 

нещата, защото това е много грозно! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мога ли да докладвам? Колеги, 

подлагам на гласуване кандидатурата на Христо Кръстев Томов за 

“Наказателно отделение” в Окръжен съд – Велико Търново. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте, моля. Приема се с 14 

гласа “за”. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.7. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа "за", 

2 "против" и 5 "въздържали се" ПОВИШАВА Христо Кръстев 

Томов - прокурор в ОП - Велико Търново, с ранг "прокурор във ВКП 
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и ВАП",  в длъжност "съдия" в Окръжен съд - Велико Търново - 

Наказателно отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", считано 

от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Значи в Търново бройката е заета. 

Катя Ангелова Хасъмска, кандидатства за Софийски 

градски съд – Гражданско отделение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Не се приема 

кандидатурата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.8. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 

5 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя Ангелова 

Хасъмска -съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Геновева Николаева Димитрова, 

кандидатства за Софийски градски съд – Гражданско отделение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА:  Приема се кандидатурата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.9. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа "за", 

2 "против" и 5 "въздържали се" ПОВИШАВА Геновева Николаева 

Димитрова - съдия в СРС, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",  в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", считано от датата на 

встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Милка Йорданова Политова – 

Софийски градски съд – Гражданско отделение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

13.3.10. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа 

"за", 7 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Милка 

Йорданова Политова -съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Анжелина Данчова Христова – 

Борисова – Софийски градски съд – Гражданско отделение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

13.3.11. След проведеното тайно гласуване с 11 гласа 

"за", 3 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Анжелина 

Данчова Христова - Борисова -съдия в СРС, в длъжност "съдия" 

в Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Елена Николаева Стойчева – 

Андреева. Първо желание – Софийски градски съд – Гражданско 

отделение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

13.3.12. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 4 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Елена 

Николаева Стойчева - Андреева - съдия в ОС - Варна, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание на същата г-жа Елена 

Стойчева Андреева – Софийски градски съд – Наказателно 

отделение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не се приема. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

13.3.12.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 5 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Елена 

Николаева Стойчева - Андреева - съдия в ОС - Варна, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Наказателно 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десислав Светославов Любомиров – 

Софийски градски съд – Наказателно отделение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

13.3.13. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 2 "против" и 3 "въздържали се" ПОВИШАВА Десислав 

Светославов Любомиров - заместник административен 

ръководител - заместник-председател на ОС - Русе, с ранг "съдия 

във ВКС и ВАС",  в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - 

Наказателно отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", считано 

от датата на встъпване в длъжност. 

 

/От залата излиза Маргарита Попова/ 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                           Маргарита Попова 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ:  Стефка Стефанова Славчева – 

Иванова – Търново не провежда гласуване, бройката е заета, 

единствено желание. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

13.3.14. Не провежда гласуване за Стефка Стефанова 

Славчева - Иванова - заместник директор на ОСС - Велико 

Търново, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Велико 

Търново - Наказателно отделение, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Атанас Петев Илчев, кандидатства за 

Окръжен съд – Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.15. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 6 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Атанас Петев 

Илчев - следовател в ОСС - Варна, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дария Кирилова Христова – Софийски 

градски съд – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.16. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 6 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Дария 

Кирилова Христова - следовател в ОСС - Пловдив, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мая Бориславова Дамянова, това е 

предложение на административния ръководител, Софийски градски 

съд – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Колегата е избрана с 18 

гласа “за”. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.17. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за", 1 "против" и 2 "въздържали се" ПОВИШАВА Мая Бориславова 
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Дамянова - съдия в СРС, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",  в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Атанасова Любенова 

кандидатства за Окръжен съд – Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 4 гласа “за”. Не се 

избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.18. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Милена 

Атанасова Любенова - следовател в ОСС - Добрич, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.18.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 5 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Милена 

Атанасова Любенова - следовател в ОСС - Добрич, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Каролина Неделчева Михайлова – ОС 

– Варна – Гражданско отделение. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, колеги. С 18 гласа “за” е 

избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.19. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за", "против" няма и 3 "въздържали се" ПОВИШАВА Каролина 

Неделчева Михайлова - административен ръководител - 

председател на РС - Попово, с ранг "съдия в АС",  в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, с ранг 

"съдия в АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Росен Николов Каменов. Първо 

желание Окръжен съд – Пловдив – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.20. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа 

"за", 3 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Росен 

Николов Каменов - прокурор в ОП - Пловдив, в длъжност "съдия" 

в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.20.1. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 4 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Росен 
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Николов Каменов - прокурор в ОП - Пловдив, в длъжност "съдия" 

в Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Кети Михова Косева. Първо желание 

ОС – Стара Загора – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.21. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Кети Михова 

Косева - съдия в РС - Казанлък, в длъжност "съдия" в Окръжен 

съд - Стара Загора - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ирина Севелинова Кюртева – първо 

желание СГС – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.22. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ирина 

Севелинова Кюртева - административен ръководител - 

председател на РС - Златоград, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.22.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 5 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ирина 

Севелинова Кюртева - административен ръководител - 

председател на РС - Златоград, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Тодоров Рогошев. Първо 

желание Окръжен съд – Стара Загора – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.23. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 3 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Тодоров 

Рогошев - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Габрово – 

Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Също  не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.23.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 3 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Тодоров 

Рогошев - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Габрово - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – Пазарджик. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.23.2. След проведеното тайно гласуване с 1 глас 

"за", 2 "против", 18 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Тодоров 

Рогошев - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Пазарджик - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Генов Йорданов – Софийски 

градски съд – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.24. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 4 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ивайло Генов 

Йорданов - административен ръководител - председател на РС - 

Ихтиман, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - 

Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Катя Стоянова Петрова, първо 

желание Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.25. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 4 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя 

Стоянова Петрова - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 



 216 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Гражданско 

отделение. Няма място. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Нататък. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.25.1. Не провежда гласуване за Катя Стоянова 

Петрова - прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.25.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя 

Стоянова Петрова - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто е СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.25.3. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 5 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя 

Стоянова Петрова - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Александър Любенов 

Александров – първо желание Пазарджик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избира се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.26. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 21 гласа 

"за, "против" няма, "въздържали се" няма ПОВИШАВА Александър 

Любенов Александров - съдия в  РС - Пазарджик, с ранг "съдия в 

АС",  в длъжност "съдия" в Окръжен съд - Пазарджик - 

Наказателно отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Соня Николова Найденова – СГС – 

Гражданско отделение. Предложение на административния 

ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.27. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за, "против" няма,3 "въздържали се" ПОВИШАВА Соня Николова 

Найденова - съдия в СРС, с ранг "съдия в АС",  в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение, с 

ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станислав Дончев Андонов, първо 

желание Окръжен съд – Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.28. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Станислав 

Дончев Андонов - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Зоя Георгиева Панчева – Илиева, 

първо желание Окръжен съд – Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.29. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 1 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Зоя Георгиева 

Панчева - Илиева - съдия в РС - Червен бряг, в длъжност "съдия" 

в Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Елена Тодорова Радева – Данова, 

първо желание СГС – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.30. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа 

"за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Елена 

Тодорова Радева - Данова - заместник административен 

ръководител - заместник-председател на РС - Лом, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Полина Маринова Маринова, първо 

желание Окръжен съд – Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.31. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Полина 

Маринова Маринова - съдия в РС - Провадия, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Благовеста Митева Костова, първо 

желание за Габрово – Наказателно отделение. Тук първата 

кандидатка предложението вече е заела и тя се отказва. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.32. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", 2 "против" и 2 "въздържали се"  ПОВИШАВА Благовеста 

Митева Костова - съдия в РС - Габрово, с ранг "съдия в АС",  в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Габрово - Наказателно 

отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Карамфила Ранкова Тодорова – СГС – 

Наказателно отделение.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.33. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Карамфила  

Ранкова Тодорова - съдия в РС - София, с ранг "съдия в АС",  в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Наказателно 

отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николай Венциславов Грънчаров – ОС 

– Благоевград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Беше направено предложение от 

колегата Кипринска. Гласуваме. Избран е колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.34. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа 

"за", 1 "против" и 6 "въздържали се"  ПОВИШАВА Николай 

Венциславов Грънчаров - административен ръководител - 

председател на РС - Разлог, с ранг "съдия в АС",  в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Благоевград - Гражданско отделение, 

с ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Христов Перпелов. Първо 

желание – Пазарджик – заето е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.35 Не провежда гласуване за Иван Христов 

Перпелов - прокурор в РП - Пловдив, кандидат за длъжността 
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"съдия" в Окръжен съд - Пазарджик - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Пловдив. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.35.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 2 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Христов 

Перпелов - прокурор в РП - Пловдив, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Пловдив - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.35.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 2 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Христов 

Перпелов - прокурор в РП - Пловдив, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И четвърто желание – Стара Загора – 

Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.35.3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 3 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Христов 
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Перпелов - прокурор в РП - Пловдив, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Стоянов Мулешков, първо 

желание СГС – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.36. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги 

Стоянов Мулешков - административен ръководител - председател 

на РС - Елин Пелин, в длъжност "съдия" в Софийски градски 

съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илиана Вескова Димова, първо 

желание – СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.37. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илиана 

Вескова Димова - съдия в РС - Дупница, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Манчев Димитров, първо 

желание Сливен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.38. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 7 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Манчев 

Димитров - съдия в РС - Сливен, в длъжност "съдия" в Окръжен 

съд - Сливен - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Теодорина Димитрова Николова, първо 

желание Търново, заето е мястото. Не се провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.39 Не провежда гласуване за Теодорина 

Михайлова Димитрова - Николова - съдия в РС - Горна 

Оряховица, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Велико 

Търново - Наказателно отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвия Димитрова Обрешкова – ОС 

Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.40 След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 

4 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвия 

Димитрова Обрешкова - съдия в РС - Варна, в длъжност "съдия" 

в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Зорница Димитрова Банкова – ОС 

Плевен – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.41. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 3 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Зорница 

Димитрова Димитрова - Банкова - съдия в РС - Плевен, в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Плевен - Наказателно 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николай Енчев Иванов, първо желание 

Ямбол. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.42. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", 1 "против" и 1 "въздържал се"  ПОВИШАВА Николай Енчев 

Иванов - заместник административен ръководител - заместник-

председател на РС - Ямбол, с ранг "съдия в АС",  в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Ямбол - Гражданско отделение, с ранг 

"съдия в АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Златка Ташева Илиева – Окръжен съд 

– Стара Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.43. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Златка 

Ташева Илиева - съдия в РС - Стара Загора, в длъжност "съдия" 

в Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимир Йорданов Георгиев – ОС 

Стара Загора.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на административния 

ръководител. Гласуваме. С 16 гласа е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.44. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 3 "въздържали се"  ПОВИШАВА Красимир 

Йорданов Георгиев - заместник административен ръководител - 

заместник-председател на РС - Стара Загора, с ранг "съдия в АС",  

в длъжност "съдия" в Окръжен съд - Стара Загора - 

Наказателно отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мая Недкова Христова, първо желание 

Варна – Гражданско отделение, заето е. Не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.45 Не провежда гласуване за Мая Недкова 

Христова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско  отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Варна – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.45.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 3 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Мая Недкова 

Христова - съдия в РС - Варна, в длъжност "съдия" в Окръжен 

съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Тодорова Иванова – СГС – 

Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.46. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 6 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Евгения 

Тодорова Иванова - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Наталия Семова Райкова – Атанасова, 

първо желание – Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.47. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 2 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Наталия 

Семова Райкова - Атанасова - съдия в РС - Ловеч, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС Гражданско 

отделение. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.47.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 7 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Наталия 

Семова Райкова - Атанасова - съдия в РС - Ловеч, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – Търново, там мястото 

е заето. Не се провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.47.2. Не провежда гласуване за Наталия Семова 

Райкова - Атанасова - съдия в РС - Ловеч, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Велемира Денчева Димитрова, първо 

желание ОС – Габрово, мястото е заето, не провежда гласуване. 

Второ желание – Търново, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.48 Не провежда гласуване за Велемира Денчева 

Димитрова - съдия в РС - Габрово, кандидат за длъжността "съдия" 

в Окръжен съд - Габрово - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.48.1. Не провежда гласуване за Велемира 

Денчева Димитрова - съдия в РС - Габрово, кандидат за 
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длъжността "съдия" в Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светла Рускова Димитрова, първо 

желание Ямбол и единствено, не провежда гласуване, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.49. Не провежда гласуване за Светла Рускова 

Димитрова - съдия в РС - Ямбол, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Ямбол - Гражданско отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Марин Дочев Маринов. Първо желание 

Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.50. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Марин Дочев 

Маринов - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в Окръжен 

съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второто желание е за Окръжен съд – 

Варна – Гражданско отделение, мястото е заето, не провежда 

гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.50.1. Не провежда гласуване за Марин Дочев 

Маринов - прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността "съдия" 

в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валя Илиева Цуцакова – Нанкова, 

първо желание Наказателно отделение – Окръжен съд –Варна. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.51. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 14  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Валя Илиева 

Цуцакова - Нанкова - съдия в РС - Варна, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Милков Минев, първо желание 

ОС – Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.52. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 14  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Христо 

Милков Минев - съдия в РС - Варна, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание ОС – Варна – 

Гражданско отделение, мястото е заето, не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.52.1. Не провежда гласуване за Христо Милков 

Минев - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Атанас Тодоров Шкодров, първо 

желание ОС – Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.53. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 14  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Атанас 

Тодоров Шкодров - съдия в РС - Варна, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Атанаска Димитрова Маркова, първо 

желание ОС – Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.54. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 4 "против", 14  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Атанаска 

Димитрова Маркова - съдия в РС - Нови Пазар, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: ОС – Варна, Гражданско отделение е 

заето мястото, не провежда гласуване за г-жа Маркова. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.54.1. Не провежда гласуване за Атанаска 

Димитрова Маркова - съдия в РС - Нови Пазар, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Савова Рибчева – Дочева. 

Първо желание ОС – Стара Загора. Мястото е заето. Не провежда 

гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Не провежда гласуване за Милена Савова Рибчева - 

Дочева - съдия в РС - Стара Загора, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Галина Иванова Вълчанова – ОС – 

Ямбол, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.56. Не провежда гласуване за Галина Иванова 

Вълчанова - съдия в РС - Ямбол, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Ямбол - Гражданско отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Венциславова Петрова – 

Светиева – ОС – Сливен – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.57. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 4 "против", 12  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя 

Венциславова Петрова - Светиева - съдия в РС - Сливен, в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Сливен - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Богданова Михайлова, първо 

желание ОС – Благоевград, мястото е заето, не се гласува. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.58. Не провежда гласуване за Милена Богданова 

Михайлова - съдия в РС - Дупница, кандидат за длъжността "съдия" 

в Окръжен съд - Благоевград - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Колева Петкова, първо желание 

ОС – Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.59. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 4 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Колева 

Петкова - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в Окръжен 

съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – не проведа 

гласуване, мястото в Гражданско отделение на Окръжен съд – 

Варна е заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.59.1. Не провежда гласуване за Петя Колева 

Петкова - прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.59.2. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 6 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Колева 

Петкова - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.59.3. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 7 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Колева 

Петкова - прокурор в РП - Варна, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимир Христова Райчева, първо 

желание Пловдив – Гражданско отделение. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.60. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 8 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Красимира 

Христова Райчева - прокурор в РП - Пловдив, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – ОС – Пазарджик, 

мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.60.1. Не провежда гласуване за Красимира 

Христова Райчева - прокурор в РП - Пловдив, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Пазарджик - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Димитрова Митрушева – 

Атанасова – първо желание ОС – Ямбол, мястото е заето, не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.61. Не провежда гласуване за Светлана 

Димитрова Митрушева - Атанасова - заместник административен 

ръководител - заместник-председател на РС - Ямбол, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Ямбол - Гражданско 

отделение, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Николаева Колева – Рушанова, 

първо желание СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.62. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 7 "против", 8  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя 

Николаева Колева - Рушанова - съдия в СРС, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, без № 63, тъй като има отказ. 

13.3.63. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: № 64 – Йорданка Георгиева Майска – 

Иванова, ОС – Бургас – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.64. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 6 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Йорданка 

Георгиева Майска - Иванова - и.д. административен ръководител - 

председател на РС - Несебър, в длъжност "съдия" в ОС - Бургас 

- Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Александър Лазаров Стойчев – ОС – 

Пловдив – предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте. Приема се. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.65. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", 2 "против" и 2 "въздържали се"  ПОВИШАВА Александър 

Лазаров Стойчев - съдия в РС - Пловдив, с ранг "съдия в АС",  в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско 

отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Тодоров Дочев, първо 

желание СГС – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.66. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 6 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Пламен 

Тодоров Дочев - и.д. административен ръководител - председател 

на РС - Бяла, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - 

Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.66.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 7 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Пламен 

Тодоров Дочев - и.д. административен ръководител - председател 
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на РС - Бяла, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - 

Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илчо Господинов Русев. Първо 

желание ОС – Стара Загора, мястото е заето, не провежда 

гласуване. Второ желание ОС – Пловдив, мястото е заето, не 

провежда гласуване.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.67. Не провежда гласуване за Илчо Господинов 

Русев - прокурор в РП - Стара Загора, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

13.3.67.1. Не провежда гласуване за Илчо Господинов 

Русев - прокурор в РП - Стара Загора, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.67.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 8 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илчо 

Господинов Русев - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.67.3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 6 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илчо 

Господинов Русев - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пето – ОС – Варна – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.67.4. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 7 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илчо 

Господинов Русев - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Шесто – не провежда гласуване за ОС 

– Варна – Гражданско отделение. Седмо – не провежда гласуване, 

мястото в Габрово е заето.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.67.5. Не провежда гласуване за Илчо Господинов 

Русев - прокурор в РП - Стара Загора, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 
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13.3.67.6. Не провежда гласуване за Илчо Господинов 

Русев - прокурор в РП - Стара Загора, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Габрово - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Осмо – Сливен – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.67.7. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за", 6 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илчо 

Господинов Русев - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Сливен - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Девет – Ямбол е заето, не се подлага 

на гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.67.8. Не провежда гласуване за Илчо Господинов 

Русев - прокурор в РП - Стара Загора, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Ямбол - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ани Захариева Захариева – СГС – 

Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на административния 

ръководител е това. Приема се. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.68. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 13 гласа 

"за", 3 "против" и 5 "въздържали се"  ПОВИШАВА Ани Захариева 

Захариева - съдия в СРС , с ранг "съдия в АС",  в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, с 

ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валентина Вергилова Ангелова, 

предложение също на административния ръководител – СГС – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение за “Наказателно 

отделение”, колеги, обърнете внимание – колегата кандидатства 

първо за Гражданско, а предложението е направено за 

“Наказателно отделение”. Гласуваме първото й желание, което е за 

Гражданско отделение, а тя е предложена за Наказателно, просто 

да имате предвид. Гласуваме за Гражданско отделение. Не се 

приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.69. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Валентина 

Вергилова Ангелова - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за Наказателно 

отделение същият колега, предложение на административен 

ръководител. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.69.1. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа 

"за", 4 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Валентина 

Вергилова Ангелова - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илияна Тодорова Балтова – ОС – 

Бургас.  

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Това е предложение на Боряна 

Димитрова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за Илияна Балтова за 

Бургас. Има становище на административния ръководител. 

Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.70. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Илияна 

Тодорова Балтова - съдия в РС - Бургас, с ранг "съдия в АС",  в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Бургас, Гражданско 

отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Веселина Петкова Георгиева – СГС – 

Наказателно отделение. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Моето предложение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение направено тук. 

Гласуваме. Приема се. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.71. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа 

"за", 3 "против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Веселина 

Петкова Георгиева - съдия в Районен съд - Стара Загора, с ранг 

"съдия в АС",  в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - 

Наказателно отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Владимир Страхилов Попов, първо 

желание Търново, заето е мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.72. Не провежда гласуване за Владимир 

Страхилов Попов - съдия в РС - Велико Търново, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Ангелов Колев – СГС, 

предложение за Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на административния 

ръководител. Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.73. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Пламен Ангелов 

Колев - съдия в Софийски районен съд, с ранг "съдия в АС",  в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 
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отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илиана Евстатиева Стойкова – 

Черногорова, първо желание СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.74. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  6 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илиана 

Евстатиева Стойкова - Черногорова - прокурор в СГП, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Наказателно 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.74.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за",  7 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илиана 

Евстатиева Стойкова - Черногорова - прокурор в СГП, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десислава Георгиева Янева, първо 

желание СГС – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.75. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Десислава 

Георгиева Янева - съдия в ОС - Хасково, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламена Костадинова Георгиева – 

Върбанова – ОС – Бургас – Гражданско отделение, не се подлага на 

гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.76. Не провежда гласуване за Пламена 

Костадинова Георгиева - Върбанова - съдия в РС - Бургас, 

кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Бургас - 

Гражданско отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Нина Величкова Величкова – ОС 

Варна – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.77. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Нина 

Величкова Величкова - заместник административен ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Варна, в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно 

отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Станчо Радев Савов – Наказателно 

отделение – ОС – Варна.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това е предложението на г-н 

Стоянов. Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.78. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 13 гласа 

"за", "против" няма и 8 "въздържали се"  ПОВИШАВА Станчо Радев 

Савов - заместник административен ръководител - заместник-

председател на РС - Провадия, с ранг "съдия в АС",  в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, с ранг 

"съдия в АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Георгиева Шкодрова – ОС – 

Варна – Наказателно отделение, не се гласува, тъй като мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.79. Не провежда гласуване за Росица Георгиева 

Шкодрова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Димова Стоева – СГС – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.80. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  6 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Даниела 

Димова Стоева - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николай Димитров Маджаров – СГС – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.81. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  10 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Николай 

Димитров Маджаров - заместник административен ръководител - 

заместник-председател на СРС, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Радка Иванова Цариградска – ОС – 

Велико Търново е заето, не гласуваме. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.82. Не провежда гласуване за Радка Иванова 

Цариградска - съдия в РС - Павликени, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Георгиева Семерджиева, първо 

желание СГС – Гражданско отделение. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.83. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  6 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя 

Георгиева Георгиева - Семерджиева - съдия в РС - Велинград, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: ОС – Пловдив е заето мястото, не се 

гласува. Пазарджик и там е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.83.1. Не провежда гласуване за Петя Георгиева 

Георгиева - Семерджиева - съдия в РС - Велинград, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско 

отделение, поради попълване на местата. 

 

13.3.83.2. Не провежда гласуване за Петя Георгиева 

Георгиева - Семерджиева - съдия в РС - Велинград, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Пазарджик - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Радкова Стоичкова – СГС – 

Наказателно отделение. Предложение на административния 

ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.84. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа 

"за",  2 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Даниела 

Радкова Стоичкова - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Бисерка Николова Бакалова – 

Благоевград, мястото е заето, не се провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.85. Не провежда гласуване за Бисерка Николова 

Бакалова - съдия в РС - Сандански, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Благоевград - Гражданско отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Кръстина Любенова Димитрова – ОС – 

Пловдив, мястото е заето, не се провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.86. Не провежда гласуване за Кръстина 

Любенова Димитрова - съдия в РС - Пловдив, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валентин Димитров Бойкинов – СГС – 

Гражданско отделение.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на административния 

ръководител е това също. Приема се. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.87. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа 

"за", 1 "против" и 6 "въздържали се"  ПОВИШАВА Валентин 

Димитров Бойкинов - заместник административен ръководител - 

заместник-председател на СРС, с ранг "съдия в АС",  в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение, с 

ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Стоянов Георгиев, първо 

желание СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.88. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги 

Стоянов Георгиев - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.88.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за",  4 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги 

Стоянов Георгиев - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Надежда Наскова Дзивкова – Рашкова, 

ОС – Пловдив, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.89. Не провежда гласуване за Надежда Наскова 

Дзивкова - Рашкова - съдия в РС - Пловдив, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Златина Пламенова Личева – ОС – 

Велико Търново, не провежда гласуване, поради заемане на 

мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.90. Не провежда гласуване за Златина Пламенова 

Личева - съдия в РС - Горна Оряховица, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Йонита Цанкова Цанкова – ОС – 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.91 След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за",  

3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Йонита Цанкова 

Цанкова - съдия в Административен съд - Ловеч, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Виолина Станчева Джиджева – 

Трендафилова, първо желание СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.92 След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за",  

6 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Виолина Станчева 

Джиджева - Трендафилова - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.92.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за",  5 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Виолина 

Станчева Джиджева - Трендафилова - съдия в СРС, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пепа Стоянова Маринова – Тонева, 

първо желание СГС – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.93. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за",  5 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Пепа 

Стоянова Маринова - Тонева - съдия в СРС, в длъжност "съдия" 

в Софийски градски съд - Гражданско отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвия Андреева Житарска – 

Димитрова, първо желание СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.94 След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за",  

7 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвия Андреева 

Житарска - Димитрова - съдия в РС - Бяла Слатина, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.94.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  7 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвия 

Андреева Житарска - Димитрова - съдия в РС - Бяла Слатина, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Тодорова Димитрова – 

Кирякова, запълнено е мястото в ОС – Варна – Гражданско 

отделение, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.95. Не провежда гласуване за Светлана Тодорова 

Димитрова - Кирякова - съдия в РС - Добрич, кандидат за 
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длъжността "съдия" в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светослава Борисова Костова – 

Господинова, има положително становище – ОС – Сливен. 

ВЕЛЬ ВЕЛЕВ: Предложение на председателя. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Становище на председателя. 

Гласуваме. И изказване има. С 19 гласа “за” се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.96. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа 

"за", 1 "против" и 1 "въздържал се"  ПОВИШАВА Светослава 

Борисова Костова - Господинова - административен 

ръководител- председател на Районен съд - Сливен, с ранг "съдия в 

АС",  в длъжност "съдия" в Окръжен съд - Сливен - Гражданско 

отделение, с ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Камелия Бориславова Николова, първо 

желание СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.97 След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за",  

6 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Камелия 

Бориславова Николова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Захариева Жечева, първо ОС – 

Варна – Гражданско – заето, второ желание Варна – ОС – 

Наказателно – заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.98. Не провежда гласуване за Петя Захариева 

Жечева - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на 

местата. 

 

13.3.98.1.  Не провежда гласуване за Петя Захариева 

Жечева - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно  отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Генади Йорданов Георгиев, първо 

желание ОС – Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.99 След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за",  

4 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Генади Йорданов 

Георгиев - прокурор в СГП, в длъжност "съдия" в Окръжен съд - 

Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Йорданка Николова Ваклева – СГС – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.100. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  6 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Йорданка 

Николова Ваклева - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивелина Кирилова Бухлева – Ван 

Каутер – Варна – Наказателно отделение, не се провежда 

гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.101.  Не провежда гласуване за Ивелина 

Кирилова Бухлева - Ван Каутер - прокурор в ОП - Варна, кандидат 

за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно  

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Асен Бойчев Христов, първо желание 

СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.102. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  7 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Асен Бойчев 

Христов - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание на същия колега – СГС 

– Гражданско отделение. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.102.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  7 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Асен Бойчев 

Христов - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Виржиния Александрова Петрова – 

СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.103. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  7 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Виржиния 

Александрова Петрова - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ангелина Гергинова Гергинска – 

Йорджева, първо желание СГС – Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.104. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  9 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ангелина 

Гергинова Гергинска - Йорджева - съдия в РС - Сливница, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Наказателно 

отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.104.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за",  8 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ангелина 

Гергинова Гергинска - Йорджева - съдия в РС - Сливница, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Тереза Петрова Скорчева – Витанова, 

първо желание ОС – Стара Загора – Наказателно отделение, заето 

е мястото. Второ желание – Пловдив – заето е. Трето желание – 

Търново – заето. Четвърто – Габрово – също заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.105.  Не провежда гласуване за Тереза Петрова 

Скорчева - Витанова - административен ръководител - 

председател на РП - Харманли, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно  отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.105.1.  Не провежда гласуване за Тереза Петрова 

Скорчева - Витанова - административен ръководител - 

председател на РП - Харманли, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Пловдив - Гражданско  отделение, поради попълване 

на местата. 
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13.3.105.2.  Не провежда гласуване за Тереза Петрова 

Скорчева - Витанова - административен ръководител - 

председател на РП - Харманли, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.105.3.  Не провежда гласуване за Тереза Петрова 

Скорчева - Витанова - административен ръководител - 

председател на РП - Харманли, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Габрово - Наказателно  отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Николов Грънчев – Бургас – 

заето е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.106.  Не провежда гласуване за Георги Николов 

Грънчев - съдия в РС - Карнобат, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Бургас - Гражданско отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аделина Николаева Андреева – СГС – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.107. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  7 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Аделина 
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Николаева Андреева - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сияна Генадиева Генадиева – ОС – 

Варна – Наказателно отделение, заето е мястото, не се провежда 

гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.108.  Не провежда гласуване за Сияна Генадиева 

Генадиева - прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Иванова Драганова – ОС – Стара 

Загора, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.109.  Не провежда гласуване за Петя Иванова 

Драганова - прокурор в РП - Стара Загора, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петър Василев Сантиров – СГС – 

Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение и изказвания. Избран 

е колегата. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.110. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа 

"за", 3 "против" и 3 "въздържал се"  ПОВИШАВА Петър Василев 

Сантиров - съдия в СРС, с ранг "съдия в ОС",  в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, с 

ранг "съдия в ОС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимир Маринов Конов, първо 

желание Варна – Наказателно отделение, не провежда гласуване, 

заето е мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.111.  Не провежда гласуване за Красимир 

Маринов Конов - прокурор в ОП - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николина Ангелова – СГС – 

Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.112. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  7 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Николина 

Симеонова Ангелова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ – СГС – Гражданско отделение. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.112.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за",  8 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Николина 

Симеонова Ангелова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Михайлова Вълчева, заето е 

мястото във Варна, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.113.  Не провежда гласуване за Даниела 

Михайлова Вълчева - прокурор в РП - Варна, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Величка Иванова Влашева, ОС – 

Пловдив, заето е мястото, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.114.  Не провежда гласуване за Величка 

Захариева Иванова - Влашева - военен съдия във Военен съд - 

Пловдив, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Пловдив 

- Гражданско отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Надя Спасова Георгиева – Савова – 

Наказателно отделение – Кюстендил, предложение на 

административния ръководител. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.115. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа 

"за", 3 "против" и 3 "въздържал се"  ПОВИШАВА Надя Спасова 

Георгиева - Савова -съдия в РС - Дупница, с ранг "съдия в ОС",  в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Кюстендил - Наказателно 

отделение, с ранг "съдия в ОС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Влади Асенов Цанков – СГС – 

Наказателно отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.116. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  8 "против", 9  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Влади Асенов 

Цанков - следовател в СтСлСл, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дарина Матеева Стойкова, ОС – 

Пловдив, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.117.  Не провежда гласуване за Дарина Стойкова 

Матеева – Базитова - съдия в РС - Пловдив, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско 

отделение, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Деян Господинов Илиев – ОС – Стара 

Загора, не провежда гласуване, поради заемане на местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.118.  Не провежда гласуване за Деян Господинов 

Илиев - съдия в РС - Казанлък, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Камелия Величкова Първанова – СГС 

– Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.119. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  7 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Камелия 

Величкова Първанова - съдия в РС - Плевен, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – ОС – Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.119.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  6 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Камелия 

Величкова Първанова - съдия в РС - Плевен, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Мая Антонова Миленкова – Кюстендил, 

мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.120.  Не провежда гласуване за Мая Антонова 

Миленкова - съдия в РС - Кюстендил, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Кюстендил - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станка Стоянова Димитрова – ОС – 

Пазарджик, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.121.  Не провежда гласуване за Станка Стоянова 

Димитрова - прокурор в РП - Панагюрище, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Пазарджик - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Наказателно 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.121.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  7 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Станка 

Стоянова Димитрова - прокурор в РП - Панагюрище, в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвиян Иванов Стоянов, първо 

желание – Варна – Наказателно отделение, не провежда гласуване. 

Второ желание – Гражданско отделение – Варна, не провежда 

гласуване, поради заемане на местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.122.  Не провежда гласуване за Силвиян Иванов 

Стоянов - прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

13.3.122.1.  Не провежда гласуване за Силвиян 

Иванов Стоянов - прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Андрей Ангелов Ангелов – СГС – 

Наказателно отделение, предложение на административния 

ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.123. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 "за", 

1 "против" и 3 "въздържал се"  ПОВИШАВА Андрей Ангелов 

Ангелов - съдия в РС - София, с ранг "съдия в ОС",  в длъжност 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, 

считано от датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Весела Трайкова Живкова – 

Офицерска – Бургас, мястото е заето, не подлагаме на гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.124.  Не провежда гласуване за Весела Трайкова 

Живкова - Офицерска - съдия в РС - Оряхово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Бургас - Гражданско 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Койчев – Варна – гражданско е 

заето, наказателно е заето, не подлагаме на гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.125.  Не провежда гласуване за Христо Иванов 

Койчев - съдия в РС - Девня, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на 

местата. 

 

13.3.125.1.  Не провежда гласуване за Христо Иванов 

Койчев - съдия в РС - Девня, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Румяна Петрова – Варна – 

Наказателно, заето, Варна Гражданско заето, не подлагаме на 

гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.126.  Не провежда гласуване за Румяна Петрова 

Петрова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

13.3.126.1.  Не провежда гласуване за Румяна Петрова 

Петрова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Попов – Габрово, мястото е 

заето, не се подлага на гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.127.  Не провежда гласуване за Пламен Николаев 

Попов -съдия в РС - Дряново, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Габрово - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ирена Колева Георгиева – Търново, 

мястото е заето, не се подлага на гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.128.  Не провежда гласуване за Ирена Колева 

Георгиева - съдия в РС - Бяла, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Светослава Михайлова Цонева – ОС – 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.129. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа 

"за",  3 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Светослава 

Михайлова Цонева - съдия в РС - Плевен, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Стефанов Томов – ОС – 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.130. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за",  3 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Христо 

Стефанов Томов - съдия в РС - Плевен, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мирослав Георгиев Маринов – Шумен 

– Гражданско отделение, предложение на административния 

ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.131. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа 

"за", 1 "против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Мирослав 

Георгиев Маринов - съдия в РС - Шумен, с ранг "съдия в ОС",  в 
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длъжност "съдия" в Окръжен съд - Шумен - Гражданско 

отделение, с ранг "съдия в ОС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Асенова Карагьозова – ОС – 

Търново, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.132.  Не провежда гласуване за Милена Асенова 

Карагьозова - Минчева, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Василев Ушев – СГС – 

Наказателно отделение, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.133.  Не провежда гласуване за Георги Василев 

Ушев - заместник-административен ръководител - заместник-

председател на СРС, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски 

градски съд - Наказателно отделение, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Борисов Ангелов – ОС – 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.134. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа 

"за",  3 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ивайло 

Борисов Ангелов - заместник административен ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен, в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Плевен - Наказателно 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второто желание на същия е Габрово, 

не провежда гласуване, мястото е заето. Търново мястото е заето, 

не провежда гласуване. Наказателно отделение на СГС не 

провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.134.1.  Не провежда гласуване за Ивайло 

Борисов Ангелов - заместник административен ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен, 

кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Габрово - 

Наказателно отделение, поради попълване на местата. 

 

13.3.134.2.  Не провежда гласуване за Ивайло 

Борисов Ангелов - заместник административен ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен, 

кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Велико Търново - 

Наказателно отделение, поради попълване на местата. 

 

13.3.134.3.  Не провежда гласуване за Ивайло 

Борисов Ангелов - заместник административен ръководител - 
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заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен, 

кандидат за длъжността "съдия" в Софийски градски съд - 

Наказателно отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Анна Иванова Кидерова – Бургас – 

Гражданско отделение, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.135.  Не провежда гласуване за Анна Иванова 

Кидерова - съдия в РС - Бургас, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Бургас - Гражданско отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Венелин Николаев – ОС – Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.136. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа 

"за",  3 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Венелин 

Димитров Николаев - съдия в РС - Плевен, в длъжност "съдия" в 

Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Таня Петкова Кандилова – СГС – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.137. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  6 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Таня Петкова 
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Кандилова - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Софийски 

градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание за СГС мястото е 

заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.137.1.  Не провежда гласуване за Таня Петкова 

Кандилова - съдия в СРС, кандидат за длъжността "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Панайотов – СГС – 

Наказателно отделение, не провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.138.  Не провежда гласуване за Пламен Янев 

Панайотов -прокурор в СРП, кандидат за длъжността "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Боряна Бецова – СГС – Наказателно 

отделение, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.139.  Не провежда гласуване за Боряна 

Димитрова Бецова -прокурор в СРП, кандидат за длъжността 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Данева – ОС – Варна, не 

провежда гласуване, заето е мястото. Второ желание за 

Гражданско, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.140.  Не провежда гласуване за Светлана 

Иванова Данева - прокурор в ОП - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.140.1.  Не провежда гласуване за Светлана 

Иванова Данева - прокурор в ОП - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Теодора Йорданова Момова, първо 

желание Шумен, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.141.  Не провежда гласуване за Теодора 

Руменова Йорданова - Момова - съдия в РС - Велики Преслав, 

кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Шумен - 

Гражданско отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Стоян Тонев – ОС – Стара Загора 

първо желание, мястото е заето. Второто е СГС, също е заето в 

Наказателна колегия. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.142.  Не провежда гласуване за Стоян Людмилов 

Тонев - съдия в РС - Пловдив, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Стара Загора - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.142.1.  Не провежда гласуване за Стоян 

Людмилов Тонев - съдия в РС - Пловдив, кандидат за длъжността 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Павлета Добрева – първо желание 

СГС – Наказателно, мястото е заето, второ желание Търново – 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.143.  Не провежда гласуване за Павлета 

Василева Добрева - съдия в РС - Разград, кандидат за длъжността 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.143.1.  Не провежда гласуване за Павлета 

Василева Добрева - съдия в РС - Разград, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд -  Велико Търново - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валери Гинев Василев – Наказателно 

отделение СГС е заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.144.  Не провежда гласуване за Валери Гинев 

Василев - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.144.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за",  4 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Валери 

Гинев Василев - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Надя Стефанова Бакалова, не 

провежда гласуване за СГС “Наказателно отделение”, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.145.  Не провежда гласуване за Надя Стефанова 

Бакалова - административен ръководител - председател на 

Районен съд - Своге, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски 

градски съд - Наказателно отделение, поради попълване на 

местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Диана Пенчева Петрова – Енева, 

първо желание Варна – Наказателно, второ Варна – Гражданско, 

местата са заети, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.146.  Не провежда гласуване за Диана Пенчева 

Петрова - Енева - административен ръководител - председател на 

Районен съд - Кубрат, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен 

съд - Варна - Наказателно отделение, поради попълване на 

местата. 

 

13.3.146.1.  Не провежда гласуване за Диана Пенчева 

Петрова - Енева - административен ръководител - председател на 

Районен съд - Кубрат, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен 

съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петър Гунчев – СГС – Наказателно 

отделение, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.147.  Не провежда гласуване за Петър Иванов 

Гунчев - съдия в СРС, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски 

градски съд - Наказателно отделение, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десислава Кацарова Христозова, 

първо желание Пловдив, мястото е заето, не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.148.  Не провежда гласуване за Десислава 

Чавдарова Кацарова - Христозова - съдия в РС - Пловдив, 

кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Пловдив - 

Гражданско отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Радостина Гергичанова – Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.149. След проведеното тайно гласуване с 9 гласа 

"за",  2 "против", 9  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Радостина 

Ташева Гергичанова - съдия в РС - Плевен, в длъжност "съдия" 

в Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Анета Георгиева Илинска – първо 

желание СГС – Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.150. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа 

"за",  3 "против", 9  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Анета 

Георгиева Илинска - съдия в РС - Дупница, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – СГС Наказателно не 

провежда гласуване, мястото е заето. Трето – Благоевград, мястото 
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е заето, не провежда гласуване. Четвърто – Кюстендил, не 

провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.150.1.  Не провежда гласуване за Анета 

Георгиева Илинска - съдия в РС - Дупница, кандидат за 

длъжността "съдия" в Софийски градски съд - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 

 

13.3.150.2. Не провежда гласуване за Анета Георгиева 

Илинска - съдия в РС - Дупница, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Благоевград - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.150.3. Не провежда гласуване за Анета Георгиева 

Илинска - съдия в РС - Дупница, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Кюстендил - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Александър Атанасов – ОС – Варна, 

мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.151. Не провежда гласуване за Александър 

Константинов Атанасов - прокурор в РП - Варна, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Николета Добрилова Арнаудова, ОС – 

Варна, Наказателно, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.152. Не провежда гласуване за Николета 

Лъчезарова Добрилова - Арнаудова - прокурор в ОП - Варна, 

кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд - Варна - 

Наказателно отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Росен Радев – ОС – Търново, мястото 

е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.153. Не провежда гласуване за Росен Кирилов 

Радев - прокурор в ОП - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Велико Търново - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Радостина Стаматова – ОС – Варна, не 

провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.154. Не провежда гласуване за Радостина 

Стаматова Методиева - съдия в РС - Варна, кандидат за 

длъжността "съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христо Витков Първанов – Плевен. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрахме го за председател на 

Районен съд – Червен бряг. Имате го предвид това. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, няма пречка да се гласува. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.155. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за",  4 "против", 14  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Христо 

Витков Първанов - съдия в РС - Червен бряг, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Калоян Гергов – Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.156 След проведеното тайно гласуване със 7 гласа 

"за",  3 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Калоян 

Венциславов Гергов - съдия в РС - Плевен, в длъжност "съдия" 

в Окръжен съд - Плевен - Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Христова Шойлекова – СГС – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.157 След проведеното тайно гласуване с 2 гласа 

"за",  5 "против", 13  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Мария 

Христова Шойлекова - Маринова - съдия в РС - Самоков, в 
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длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Любка Емилова Голакова – СГС – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.158 След проведеното тайно гласуване с 10 гласа 

"за",  3 "против", 7  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Любка 

Емилова Голакова - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Владимир Пензов – СГС – Наказателно 

отделение, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.159. Не провежда гласуване за Владимир 

Атанасов Пензов - съдия в РС - Благоевград, кандидат за 

длъжността "съдия" в Софийски градски съд - Наказателно 

отделение, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второто е за Софийски градски съд – 

Гражданско отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.159.1 След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  5 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Владимир 
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Атанасов Пензов - съдия в РС - Благоевград, в длъжност "съдия" 

в Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Жана Иванова Маркова – Колева – 

Варна е заето мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.160. Не провежда гласуване за Жана Иванова 

Маркова - Колева - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Доротея Симеонова Цонева – ОС – 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.161. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за",  3 "против", 11  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Доротея 

Симеонова Цонева - съдия във Военен съд - Плевен, в длъжност 

"съдия" в Окръжен съд - Плевен -Наказателно отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иванка Димитрова Дрингова – 

Каракашева – ОС – Варна, Гражданско отделение, мястото е заето, 

не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.162. Не провежда гласуване за Иванка Димитрова 

Дрингова - Каракашева - съдия в РС - Варна, кандидат за 
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длъжността "съдия" в Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Атанасов Петров – СГС – 

Наказателно, мястото е заето, не провежда гласуване. За 

Кюстендил мястото е заето, не провежда гласуване. За Пазарджик 

мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.163. Не провежда гласуване за Георги Атанасов 

Петров - следовател във ВОП - София, кандидат за длъжността 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.163.1. Не провежда гласуване за Георги Атанасов 

Петров - следовател във ВОП - София, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Кюстендил - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

13.3.163.1. Не провежда гласуване за Георги Атанасов 

Петров - следовател във ВОП - София, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Пазарджик - Наказателно отделение, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Цвета Желязкова – Варна – 

Гражданско е заето, не провежда гласуване. Варна – Наказателно е 

заето, не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.164. Не провежда гласуване за Цвета Павлова 

Желязкова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на 

местата. 

 

13.3.164.1.  Не провежда гласуване за Цвета Павлова 

Желязкова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Доброслав Руков – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.165. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  6 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Доброслав 

Вълков Руков - съдия в Административен съд - Пазарджик, в 

длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Юлия Тодорова – СГС – Гражданско 

отделение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е избрана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.166. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за",  6 "против", 10  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Юлия 

Георгиева Тодорова - съдия в РС - София, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илия Станков Илиев – не провежда 

гласуване за СГС Наказателно отделение. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.167.  Не провежда гласуване за Илия Станков 

Илиев - съдия в РС - Ботевград, кандидат за длъжността "съдия" в 

Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: СГС – Гражданско отделение. 

Гласуваме второ желание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.167.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за",  5 "против", 12  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илия 

Станков Илиев - съдия в РС - Ботевград, в длъжност "съдия" в 

Софийски градски съд - Гражданско отделение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Ангелова Маринова – 

Марчева, СГС Гражданско отделение, предложение на 

административния ръководител. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.168. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа 

"за", 2 "против" и 5 "въздържали се"  ПОВИШАВА Даниела 

Ангелова Маринова - Марчева - съдия в СРС, с ранг "съдия в ОС",  

в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско 

отделение, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, има още едно място за 

Плевен, което остана незапълнено, има и кандидат. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Живка Желязкова, не провежда 

гласуване, мястото в Сливен е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.169.  Не провежда гласуване за Живка Кирилова 

Желязкова - съдия в РС - Сливен, кандидат за длъжността "съдия" 

в Окръжен съд - Сливен - Гражданско отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Павлова, първо желание 

Варна, мястото е заето. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Аз предлагам ако е останало едно-

единствено място да не ги повтаряш всичките, които са заети, да 

кажеш, че всички места са заети и да видим кое остана незаето. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз нямам нищо против, но трябва да 

влезе в протокола, г-жо Мингова. Трябва да се докладват.  
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За Бургас Наказателно не може. Трето желание СГС 

запълнено, четвърто СГС запълнено, пето Пловдив запълнено, 

шесто Бургас – запълнено. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.170.  Не провежда гласуване за Даниела Душкова 

Павлова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността "съдия" в 

Окръжен съд - Варна - Гражданско отделение, поради попълване на 

местата. 

 

13.3.170.1.  Не провежда гласуване за Даниела 

Душкова Павлова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.170.2.  Не провежда гласуване за Даниела 

Душкова Павлова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.170.3.  Не провежда гласуване за Даниела 

Душкова Павлова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, поради 

попълване на местата. 

 

13.3.170.4  Не провежда гласуване за Даниела 

Душкова Павлова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Пловдив - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 
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13.3.170.5 Не провежда гласуване за Даниела 

Душкова Павлова - съдия в РС - Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Окръжен съд - Бургас - Гражданско отделение, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Райна Стефанова не подлага на 

гласуване, СГС запълнено. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.171. Не провежда гласуване за Райна Георгиева 

Стефанова - съдия в РС - Петрич, кандидат за длъжността "съдия" 

в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Бисерка Цанева – Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.3.172. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за", "против" няма и 2 "въздържали се"  ПОВИШАВА Бисерка 

Станчева Цанева - съдия в РС - Плевен, с ранг "съдия в ОС",  в 

длъжност "съдия" в Окръжен съд - Плевен - Наказателно 

отделение, с ранг "съдия в ОС", считано от датата на встъпване 

в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сега да отбележим, съобразно 

постъпилите предложения и съобразно запълването на местата по 

отношение на Светлана Димитрова, Мария Попова, Мариета 
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Маринова, Минчо Минев, Красимира Донева, Петя Стоянова, 

Наталия Станчева, Гергана Недева, Румяна Димова Ненова, Стоян 

Колев, Любомир Нинов, Здравка Задгорска, Юлия Станковска не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.173. ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО за повишаване в 

длъжност или преместване на кандидатите, участващи в 

конкурса чрез атестиране за длъжността „съдия" в 

Окръжните съдилища, ПОРАДИ ПОПЪЛВАНЕ НА МЕСТАТА. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приключваме този избор. 

 Колеги, продължаваме. Г-н Шопов, следващата точка. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Уважаеми колеги, пианистът прави това 

което може, не стреляйте по него! Най-много още час и половина 

ще ви занимавам. 

Пристъпваме към избор чрез конкурс за атестиране на 

прокурори в окръжни прокуратури. Най-напред, съгласно чл. 193, ал. 

1 ще направим мотивирано обобщение на атестирането, след това 

ще гласуваме класирането и ще пристъпим към избора. Когато 

приключат тези неща ще ви дам данните по списъците.   

Комисията предлага на ВСС да реши. 

14. 1 Проекти на решения по чл. 193, ал. 1 от ЗСВ по 

обобщеното становище на Комисия по предложенията и 

атестирането за определяне на комплексна оценка от атестацията 

на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за 

длъжността „ПРОКУРОР" В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Наталия Станчева е атестирана. 

1. Атестирането на Наталия Недкова Станчева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич е извършено по т. 

1 /конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Свилена Костова е атестирана. 

2. Атестирането на Свилена Иванова Костова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич е извършено с 

решение на ВСС по протокол №14/01.04.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Стефан Иванов Пенчев 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. 19 е кворума. 

С 19 гласа се приема оценката. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

3. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 
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дейността на Стефан Иванов Пенчев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлагана ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Димитър Николов Димитров 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Димитър Николов Димитров - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Рени Цанова Кирова е атестирана. 

5. Атестирането на Рени Цветанова Кирилова - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Левски е извършено с решение на ВСС по 

протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Атанас 

Иванов, тъй като не е подал заявление по смисъла на чл. 192, ал. 3. 

6. Атестирането на Атанас Иванов Иванов - 

следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - същият не е 

подал заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Антоанета Чакърова е 

атестирана. 

7. Атестирането на Антоанета Георгиева Чакърова- 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Велико Търново е извършено с решение на 

ВСС по протокол №7/11.02.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Александър Атанасов е 

атестиран. 

8. Атестирането на Александър Константинов 

Атанасов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 9/25.02.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: колежката Габриела Иванова Динова 

е атестирана. 

9. Атестирането на Габриела Иванова Динова - 

Цонева - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен е 

извършено с решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Ивета Христова Маркович 

комплексна оценка от атестацията  „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

10. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Ивета Христова Маркович - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Светлана Чолакова е 

атестирана. 

11. Атестирането на Светлана Кънчева Чолакова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Разград е извършено с 

решение на ВСС по протокол №37/01.10.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Георги Тодоров Чинев комплексна 

оценка от атестацията „много добра". 

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

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Георги Тодоров Чинев - заместник на 

административния ръководител - заместник - районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в 

ОП" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Ивайло Ангелов е атестиран. 

13. Атестирането на Ивайло Борисов Ангелов - 

заместник на административния ръководител - заместник - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен е 

извършено по т. 13 /конкурс чрез атестиране за съдия в Окръжен 

съд/ от настоящия протокол. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Виктор Илиев Доцев комплексна 

оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

14. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Виктор Илиев Доцев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Елка Добрикова е 

атестирана. 

15. Атестирането на Елка Русева Добрикова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №11/11.03.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Константин Босачки комплексна 

оценка от атестацията „добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

 

 

 



 296 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

16. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани добри резултати в дейността на 

Костадин Павлов Босачки - прокурор във Военно - окръжна 

прокуратура гр. София с ранг „прокурор във ВКП и ВАП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Пламен Николов комплексна 

оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за", 1"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

17. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Пламен Николов Николов - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Мариан 

Митов Маринов поради неподадено заявление. 

 

18. Не провежда атестиране на Мариан Митов 

Маринов- прокурор във Военно - окръжна  прокуратура гр. Варна 

поради подадено заявление за отказ от участие в конкурс чрез 

атестиране за прокурор в Окръжна прокуратура. 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Илмен Замфиров е атестиран. 

Обръщам ви внимание, че това е колегата, който има 

дисциплинарно производтво. 

 

19. Атестирането на Илмен Борисов Замфиров - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Нина Панчева комплексна оценка 

от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

20. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 
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мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Нина Иванова Панчева - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пирдоп с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Диана Русева Кипрова е атестирана. 

21.Атестирането на Диана Русева Недкова - Кипрова - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Разград е извършено с решение на ВСС по 

протокол №28/10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Албена Кузманова 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Прие се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

22. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Албена Йорданова Кузманова - прокурор в 



 299 

Районна прокуратура гр. Пазарджик с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Борислав Панчов е атестиран. 

23. Атестирането на Борислав Василев Панчов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик е извършено с 

решение на ВСС по протокол №35/31.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Десислава Христова е атестирана. 

24. Атестирането на Десислава Василева Христова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово е извършено с 

решение на ВСС по протокол №35/31.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Илчо Русев е атестиран. 

25. Атестирането на Илчо Господинов Русев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-н Иван Рогошев е атестаиран. 

26. Атестирането на Иван Тодоров Рогошев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол №24/10.06.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Евгения Иванова е 

атестирана. 
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27. Атестирането на Евгения Тодорова Иванова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол №28/10.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Валери Пенков 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се.  

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

28. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Валери Дончов Пенков - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Кюстендил с ранг „прокурор в АП" ОПРЕДЕЛЯ 

на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Георги Попдобрев е 

атестиран. 

29. Атестирането на Георги Добрев Попдобрев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №8/18.02.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: колежката Петя Драганова е 

атестирана. 

30. Атестирането на Петя Иванова Драганова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

по т. 30 /конкурс чрез атестиране за съдия в Окръжен съд/ от 

настоящия протокол. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Генади Георгиев е атестиран. 

31. Атестирането на Генади Йорданов Георгиев - 

прокурор в Софийска градска прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №23/03.06.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Пламен Петров Деянов 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

32. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Пламен Петров Деянов - следовател в Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Благоевград с 
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ранг „следовател в НСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

                   ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ваня Василева Стефанова 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се.  

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

33. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Ваня Василева Стефанова - заместник на 

административния ръководител - заместник - районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Сливница с ранг 

„прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Мария Маркова е 

атестирана. 

34. Атестирането на Мария Русева Маркова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №23/03.06.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Красимира Георгиева 

Кателиева комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

35. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Красимира Георгиева Кателиева - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Албена Василева е 

атестирана. 

36. Атестирането на Албена Панчева Василева - 

Велева - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е 

извършено с решение на ВСС по протокол №35/31.07.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Сълза Христова Иванова 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

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

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

37. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Сълза Христова Иванова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Тони Петрова Игнатова е 

атестирана.  

38. Атестирането на Тони Иванова Петрова - Игнатова 

- прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №32/23.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Елгина Чалъмова е 

атестирана. 

39. Атестирането на Елгина Янчева Чалъмова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №24/10.06.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Димо Николов е атестиран. 
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40. Атестирането на Димо Николов Николов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №21/20.05.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: не провежда атестиране на колегата 

Калин Димитров, поради неподаване на заявление. 

41. Не провежда атестиране на Калин Димитров 

Димитров - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливница поради 

не подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на 

участие в класиране за длъжността.  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Сашо Димитров Тотев 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

42. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Сашо Димитров Тотев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Ботевград с ранг „прокурор в АП" ОПРЕДЕЛЯ 

на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Веселин 

Иванов, поради неподаване на заявление. 

43. Атестирането на Веселин Иванов Иванов - 

следовател в Столична следствена служба е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 27/09.07.2008 г. - същият не е подал 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.   

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Йовита 

Манолова Григорова, поради неподаване на заявление. 

44. Атестирането на Йовита Манолова Григорова - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Поморие е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 19/14.05.2008 г. - същата не е подала заявление по 

чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на  Паун Бориславов Савов 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

45. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 
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мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Паун Бориславов Савов - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пазарджик с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ 

на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Радослав Георгиев 

Бакърджиев комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

46. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Радослав Георгиев Бакърджиев - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Пазарджик с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Петко Петров Тухчиев 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

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

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

47. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Петко Петров Тухчиев - заместник на 

административния ръководител - заместник районен прокурор 

на Районна прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Пламен Костадинов е 

атестиран. 

48. Атестирането на Пламен Марчев Костадинов - 

заместник на административния ръководител - заместник 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Добрич е 

извършено с решение на ВСС по протокол №35/31.07.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Христо Кръстев Колев 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

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

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

49. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Христо Кръстев Колев - заместник на 

административния ръководител - заместник районен прокурор 

на Районна прокуратура гр. Карнобат с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Боряна Димитрова Бецова е 

атестирана. 

50. Атестирането на Боряна Димитрова Бецова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Росица Георгиева е 

атестирана. 

51. Атестирането на Росица Милчева Георгиева - 

Радева - заместник на административния ръководител - 

заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Разград е извършено с решение на ВСС по протокол 

№37/01.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Катя Петрова е атестирана. 

52. Атестирането на Катя Стоянова Петрова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Диана Константинова 

Кръстилева комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

53. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Диана Константинова Кръстилева - прокурор в 

Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Виолета Михайлова Тонева 

е атестирана. 

54. Атестирането на Виолета Марчева Михайлова - 

Тонева - прокурор в Софийска районна прокуратура е 
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извършено по т. 20 /конкурс чрез атестиране за съдия в 

Административен съд/ от настоящия протокол  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Мариян Петров Чернаев е 

атестиран. 

55. Атестирането на Мариян Петров Чернаев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър е извършено с 

решение на ВСС по протокол №26/02.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Ангел Георгиев е атестиран. 

56. Атестирането на Ангел Атанасов Георгиев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Поморие е извършено с 

решение на ВСС по протокол №31/22.07.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Десислава Първанова е 

атестирана. 

57. Атестирането на Десислава Симеонова 

Първанова - заместник на административния ръководител - 

заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара 

Загора е извършено с решение на ВСС по протокол 

№33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Милко Момчев е атестиран. 

58. Атестирането на Милко Момчев Момчев - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Моника Любомирова Цветкова е 

атестирана. 

59. Атестирането на Моника Любомирова Цветкова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Перник е извършено с 

решение на ВСС по протокол №45/19.11.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Дилян Стоянов Деянов 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

60. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Дилян Стоянов Деянов - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Перник с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Цветослав Костадинов 

Вергов комплексна оценка от атестацията „много добра". 

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

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

61. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Цветослав Костадинов Вергов - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Перник с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Нина Величкава е 

атестирана. 

62. Атестирането на Нина Величкова Величкова - 

заместник на административния ръководител - заместник 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 37/01.10.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Станислав Андонов е 

атестиран. 

63. Атестирането на Станислав Дончев Андонов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Сияна Генадиева е 

атестирана. 

64. Атестирането на Сияна Генадиева Генадиева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Марин Маринов е атестиран. 

65. Атестирането на Марин Дочев Маринов - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 20/21.05.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Пламен Панайотов е 

атестиран. 

66. Атестирането на Пламен Янев Панайотов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Снежана Копчева е 

атестирана. 

67. Атестирането на Снежана Христова Копчева - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Даниела Михайлова 

Вълчева е атестирана. 
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68. Атестирането на Даниела Михайлова Вълчева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Макрелова е атестирана. 

69. Атестирането на Мария Илиева Макрелова -

Чернева - административен ръководител - районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Своге е извършено с решение на ВСС 

по протокол №41/22.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Дапчева е атестирана. 

70. Атестирането на Росица Георгиева Дапчева - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Средец е извършено с решение на ВСС по 

протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Чавдар Стоянов Ангелов е атестиран. 

71. Атестирането на Чавдар Стоянов Ангелов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Людмил Коюмджиев е 

атестиран. 

72. Атестирането на Людмил Траянов Коюмджиев - 

заместник на административния ръководител на Окръжна 
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следствена служба гр. Благоевград е извършено с решение на 

ВСС по протокол №20/21.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Вероника Гьонева е 

атестирана. 

73. Атестирането на Вероника Дечева Гьонева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Виолета Златева 

Великова комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

74. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Виолета Златева Великова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Любенова е атестирана. 

75. Атестирането на Милена Атанасова Любенова - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Добрич е извършено по т. 33 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Административен съд/ от настоящия 

протокол  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Андреян Сутров е атестиран. 

76. Атестирането на Андреан Георгиев Сутров - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Желязко Колев Робаков 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

3 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

77. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Желязко Колев Робаков - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 



 318 

Гълъбово с ранг „прокурор в АП" ОПРЕДЕЛЯ на същия 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Димитър Георгиев Узунов 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 0"против" и 

1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

78. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Димитър Георгиев Узунов - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Евгения Щъркелова е 

атестирана. 

79. Атестирането на Евгения Асенова Щъркелова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено по т. 

46 /конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Калоян Димитров е атестиран. 
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80. Атестирането на Калоян Минчев Димитров - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово е извършено с 

решение на ВСС по протокол №30/16.07.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Христов Перпелов е атестиран. 

81. Атестирането на Иван Христов Перпелов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Живка Миланова е атестирана. 

82. Атестирането на Живка Андреева Миланова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков е извършено с 

решение на ВСС по протокол №31/17.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Райко Стоянов е атестиран. 

83. Атестирането на Райко Димитров Стоянов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №35/31.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Орлин Куздов е атестиран. 

84. Атестирането на Орлин Димитров Куздов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав е 

извършено с решение на ВСС по протокол №44/12.11.2009 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Радостин Рахнев е атестиран. 

85. Атестирането на Радостин Тенев Рахнев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Петко Тенчев Георгиев е атестиран. 

86. Атестирането на Петко Тенчев Георгиев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 

с решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Румяна Димитрова 

Раденкова комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

87. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Румяна Димитрова Раденкова - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Перник с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Димитър Арнаудов е 

атестиран. 

88. Атестирането на Димитър Георгиев Арнаудов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Нови Пазар е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Иван Стоименов Гешев 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

89. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Иван Стоименов Гешев - прокурор в Софийска 

районна прокуратура с ранг „прокурор в АП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Силвия Борисова Русева 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

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

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

90. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Силвия Борисова Русева - следовател в Столична 

следствена служба с ранг „прокурор в АП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Нели Тодорова е 

атестирана. 

91. Атестирането на Нели Георгиева Тодорова - 

следовател в Софийска градска прокуратура - Следствен отдел 

е извършено по т. 57 /конкурс чрез атестиране за съдия в 

Административен съд/ от настоящия протокол  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Мария Панева Стойчева 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

92. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Мария Панева Стойчева - прокурор в Софийска 

районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране за колегата 

Сашко Ранчев, поради неподаване на заявление. 

93. Не провежда атестиране на Сашко Илиев Ранчев - 

прокурор в Софийска районна прокуратура. поради не подаване на 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Вилислава Ангелова е 

атестирана 

94. Атестирането на Вилислава Янчева Ангелова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Силвия Атанасова Рангелова 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

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

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за", 0"против" и 

2 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

95. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Силвия Атанасова Антова - Рангелова - прокурор 

в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Бойка Велчева е 

атестирана. 

96. Атестирането на Бойка Асенова Димитрова - 

Велчева - прокурор в Софийска районна прокуратура е 

извършено с решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Георги Василев Мадолев 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за", 1"против" и 

0 „въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

97. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Георги Василев Мадолев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ 

на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Качорев е атестиран. 

98. Атестирането на Георги Крумов Качорев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград е извършено 

с решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Екатерина Даракчиева 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

99. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 
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атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Екатерина Тодорова Даракчиева - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Георги Попов е атестиран. 

100. Атестирането на Георги Евтимов Попов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №35/31.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Да не се проведе атестиране на Тони 

Томов, не е подал заявление. 

 

101. Атестирането на Тони Събчев Томов - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 35/31.07.2008 г. - същият не е подал заявление по чл. 

192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за 

длъжността.   

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на  Александър Костадинов 

Заев комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

102. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани добри резултати в дейността на 

Александър Костадинов Заев - следовател в Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Пазарджик с 

ранг „следовател в ОСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна 

оценка "ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Албена Михайлова Стоилова 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

103. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Албена Михайлова Стоилова - административен 

ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. 

Перник с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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  ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Капка 

Милева, поради неподаване на заявление. 

104. Атестирането на Капка Милева Милева - 

следовател в Столична следствена служба е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 34/30.07.2008 г. - същата не е подала 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.   

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на  Елица Стен Лазарова 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

105. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Елица Стен Лазарова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Варна с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Росица Петкова Петрова 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

106. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Росица Петкова Петрова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Варна с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Петя Петкова е атестирана. 

107. Атестирането на Петя Колева Петкова - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 15/08.04.2009 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Даскалова е атестирана. 

108. Атестирането на Милена Боева Даскалова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол №32/23.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Стоян Тонев е атестиран. 
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109. Атестирането на Стоян Людмилов Тонев - съдия 

в Районен съд гр. Пловдив е извършено по т. 175 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Окръжен съд/ от настоящия протокол  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ:Колегата Костадин Прешелков е 

атестиран. 

110. Атестирането на Костадин Иванов Прешелков - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог е извършено с 

решение на ВСС по протокол №8/18.02.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Николина Ангелова е 

атестирана. 

111. Атестирането на Николина Симеонова Ангелова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено по т. 

68 /конкурс чрез атестиране за съдия в Административен съд/ от 

настоящия протокол  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Георги Петров е атестиран. 

112. Атестирането на Георги Атанасов Петров - 

следовател във Военно - окръжна прокуратура гр. София е 

извършено по т. 64 /конкурс чрез атестиране за съдия в 

Административен съд/ от настоящия протокол  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Десислава Емилова 

Атанасова комплексна оценка от атестацията „много добра". 

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

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

113. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Десислава Емилова Атанасова - Орешкова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в 

ОП" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Николай Христов е 

атестиран. 

114. Атестирането на Николай Панайотов Христов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Златко Стоянов е атестиран. 

115. Атестирането на Златко Христов Стоянов - 

Каракачанов - прокурор в Районна прокуратура гр. Девня е 

извършено с решение на ВСС по протокол №23/11.06.2008 г. - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Чотински е атестиран. 

116. Атестирането на Георги Димитров Чотински - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 
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решение на ВСС по протокол №28/10.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Теодора Златева е 

атестирана. 

117. Атестирането на Теодора Иванова Златева - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Станка Димитрова е атестирана. 

118. Атестирането на Станка Стоянова Димитрова - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Панагюрище е извършено с решение на ВСС по 

протокол №37/24.09.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Валентин 

Цанев Цанев, поради неподаване на заявление. 

 119. Не провежда атестиране на Валентин Цанев 

Цанев - прокурор в Районна прокуратура гр. Исперих поради не 

подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на 

участие в класиране за длъжността.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Здравка Задгорска е 

атестирана. 

120. Атестирането на Здравка Рафаилова Задгорска - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с 
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решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Кузманов е атестиран. 

121. Атестирането на Георги Стойков Кузманов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Константин Попов е атестиран. 

122. Атестирането на Константин Николов Попов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №35/31.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Александър Павлов е 

атестиран. 

123. Атестирането на Александър Георгиев Павлов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №38/08.10.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не атестира Ирена Величкова поради 

неподаване на заявление. 

124. Атестирането на Ирена Илиева Величкова - 

следовател в Столична следствена служба е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - същата не е подала 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.   
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Чудомир Спасов е атестиран. 

125. Атестирането на Чудомир Любомиров Спасов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Георги Мирчев е атестиран. 

126. Атестирането на Георги Любенов Мирчев - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на |Росица Неделчева Тонева 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

127. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Росица Неделчева Тонева - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Търговище с ранг „прокурор в РП" ОПРЕДЕЛЯ 

на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране за Велизар 

Славчев Русинов, поради неподаване на заявление. 

128. Не провежда атестиране на Велизар Славчев 

Русинов - съдия в Административен съд гр. Пловдив поради не 

подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на 

участие в класиране за длъжността.  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Емил Галипонов е 

атестиран. 

129. Атестирането на Емил Цветанов Галипонов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимира Райчева е атестирана 

130. Атестирането на Красимира Христова Райчева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Валери Василев е атестиран. 

131. Атестирането на Валери Гинев Василев - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено по т. 

148 /конкурс чрез атестиране за съдия в Окръжен съд/ от 

настоящия протокол  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране за Диана 

Савова Ангелова, поради неподаване на заявление за участие. 



 336 

132. Не провежда атестиране на Диана Савова 

Ангелова - прокурор в Софийска районна прокуратура поради не 

подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на 

участие в класиране за длъжността.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране за Радиана 

Абдулова, поради неподаване на заявление. 

133. Атестирането на Радиана Георгиева Абдулова - 

следовател в Столична следствена служба е извършено с решение 

на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - същата не е подала 

заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в 

класиране за длъжността.   

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране за Димитър 

Иванов Димитров, поради неподаване на заявление. 

134. Атестирането на Димитър Иванов Димитров - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - същият не е 

подал заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие 

в класиране за длъжността.   

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ:  Колежката Дария Христова е 

атестирана. 

135. Атестирането на Дария Кирилова Христова - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив е извършено по т. 188 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Окръжен съд/ от настоящия протокол  

 



 337 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Евгений Георгиев е 

атестиран. 

136. Атестирането на Евгений Стефанов Георгиев - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Ямбол е извършено с решение на ВСС по 

протокол №39/15.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Диана Минчева Давидкова 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване  

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

137. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият 

съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Диана Минчева Давидкова - прокурор в Софийска 

районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Валентин Филипов е 

атестиран. 
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138. Атестирането на Валентин Ненков Филипов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №31/22.07.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Катя Михайлова е 

атестирана. 

139. Атестирането на Катя Николова Михайлова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №33/24.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Росен Радев е атестиран. 

140. Атестирането на Росен Кирилов Радев - 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна е извършено с 

решение на ВСС по протокол №49/03.12.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Приключих! 

Сега бих предложил да гласуваме класирането. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Класирането, така както е 

предложено. Явно гласуване. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 
14.2.ОТНОСНО: Решение по чл. 193, ал. 2 и 3 за 

класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез 

атестиране за длъжността „ПРОКУРОР" В ОКРЪЖНИТЕ 

ПРОКУРАТУРИ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Извършва класиране на кандидатите, участващи в 

конкурса чрез атестиране, за длъжността "прокурор" в 

Окръжните прокуратури,съгласно приложения списък, който 

се счита за неразделна част от настоящия стенографски 

протокол. 

 
ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, щатните бройки са 19, 

разпределени както следва: ОП - Бургас - не е направено 

предложение от административния ръководител; ОП - Варна - 1 

место, предложение на административния ръководител; ОП - 

Кюстендил - 1 место, има предложение на административния 

ръководител; ОП - Перник - 1 место, няма предложение на 

административния ръководител; ОП - София - 1 место, по 

предложение на административния ръководител; ОП - Стара Загора 

- изразено е само становище на административния ръководител; 

ОП - Велико Търново, има предложение на административния 

ръководител; ОП - Благоевград - 1 место, няма предложение на 

административния ръководител; ОП - Плевен - 1 место, няма 

предложение на адм. ръководител; ОП - Пазарджик - 1 место, има 

предложение на административния ръководител; ОП - Разград - 1 

место, има предложение на адм. ръководител; ОП - Шумен - 2 

места, има предложение на адм. ръководител; ОП - Добрич - 2 

места,   има предложение на адм. ръководител; СГП - 4 места, има 

три предложения на адм. ръководител, за четвъртото няма. 

Те са разпределени по следния начин: колежката Диана 

Русева Недкова-Кипрова, за Варна, това е предложение на адм. 

ръководител под № 6. Под № 9- Сашо Тотев - СГП. Под № 11 - 
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Антоанета Чакърова - ОП Търново, предложение на адм. 

ръководител. Под № 23 ОП Шумен, предложение на адм. 

ръководител. Под № 30  - Рени Цветанова Кирилова - ОП Плевен. 

Под № 37, предложение на адм. ръководител за Димитър Арнаудов. 

Под № 8 - Росица Милчева, предложение на адм. ръководител за 

ОП Разград. Под № 57 - Ваня Василева Стефанова - СГП, 

предложение на административния ръководител. Под № 77 - 

Пламен Костадинов, предложение на адм. ръководител ОП Добрич. 

Под № 84 - Нина Панчева, предложение на адм. ръководител. Под 

№ 87 - Петко Тухчиев, предложение на адм. ръководител. Под № 

100 - Боряна Бецова - СГП, предложение на административния 

ръководител. Под № 106 - Радостин Рахнев, положително 

становище на адм. ръководител. Под № 121 Калоян Минчев 

Димитров - ОП Пазарджик, предложение на адм. ръководител. Под 

№ 124 - Константин Босачки  - ОП Кюстендил. Това е предложение 

на административния ръководител, колегата е с „добра" оценка.  

Това са. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате думата. Г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, подкрепям кандидатурата на окръжния прокурор на София 

Албена Вутова, под № 84 за Нина Панчева. Познавам Нина Панчева 

от нейните стажантски години. Тя беше прокурор в Ловеч, после в 

Пирдоп и от три години е командирована в ОП София, като на нея 

се възлагат едни от най-тежките дела, даже често можете да я 

видите и по телевизията. Считам, че това предложение, което е 

направила г-жа Вутова, категорично следва да се подкрепи. Г-жа 

Панчева е един отличен професионалист, притежава необходимите 

морални качества и професионални, да бъде прокурор в ОП София. 
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И две думи искам да кажа за колегата Радостин Рахнев 

под № 106. Той не е предложение, а становище на окръжния 

прокурор на Стара Загора, тъй като, когато се подаваха документи 

за този конкурс, той не беше избран за окръжен прокурор. Лично  не 

познавам колегата Рахнев, но разбрах, че той е един много добър 

професионалист, владее четири езика, което за съжаление в 

нашите редици не е често срещано явление и затова аз ще 

подкрепя и тази кандидатура. Благодаря! 

РАДКА ПЕТРОВА: Колеги, в ОП Перник има едно място, 

а кандидатите са шест. Няма предложение на окръжния прокурор. 

От шестимата кандидати, аз ще спра вниманието ви върху първите 

трима, които се подреждат с първо желание и са със сравнително 

еднакъв стаж. Моника Любомирова под № 39 има 9 г. и 10 месеца 

стаж, но има ранг „прокурор в АП". Под № 68 колегата Дилян Деянов 

има 10 г. и 5 месеца стаж и колежката Албена Стоилова под № 74 

също има 9 г. и 10 месеца стаж. Но последните двама нямат ранг 

апелативен, а чакат за ранг и може би в близките заседания ще 

влязат, просто защото съвета забави произнасянето за рангове и 

затова не се равнопоставят тримата. По тази причина, поради почти 

еднаквия стаж между тях и поради обективните причини да имат 

различен ранг, ми се ще да обсъдя техните конкретни качества и в 

крайна сметка всеки един от вас ще реши за кого да гласува. Аз не 

бих казала, че някой от тях коренно се отличава от другите. Моника 

и Албена започнаха в един и същи ден като прокурори, по един и 

същи начин се развиват, но Албена е доста по-куражлия. Тя, когато 

се освободи мястото в Брезник и нямаше кандидати за 

административен ръководител там, пое отговорността и отиде в 

Брезник и добре се справя с позицията си на административен 

ръководител. Не е без значение и становището на съдиите в ОС 
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Перник, когато разговарях с тях върху трите кандидатури, бяха 

единодушни, че на Албена най-много й приляга да отиде в ОП на 

този етап. Аз затова ще ви предложа да гласувате за  № 74 за ОП 

Перник. Не е без значение и това, че едно място в Брезник ще се 

освободи. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви! Г-н Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, както разбрахте за ОП Бургас 

няма направено предложение на административния ръководител. 

Аз вчера разговарях с апелативния прокурор на Бургас, който до 

избирането му беше в тази ОП. От първите, които с в списъка 

кандидати за ОП Бургас, неговото становище е, че най-подходяща е  

Елка Добрикова под № 22. Елка Добрикова е бивш заместник 

районен прокурор към РП Бургас, от дълго време е командирована 

в ОП Бургас, занимава се с тежки дела, свързани с организирана 

престъпност в Бургас. Знаем, че там района е такъв, един от най-

тежките в България, затова предлагам да подкрепим тази 

кандидатура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Кипринска, Вие сте наред. 

МАЯ КИПРИНСКА: Колеги, за беда в нашата ОП няма 

предложение от административния ръководител, но и петимата 

кандидати са бившите следователи в ОСС Благоевград. Аз ви 

предлагам кандидатурата на Людмил Куюмджиев, който е втори в 

листата, която ни е предложена. От петимата той е най-подготвен 

теоретично, а и най-добре ще се справи със залата в ОС. Смятам, 

че можем да му гласуваме доверие и да подкрепим желанието му за 

ОП Благоевград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Сукнаров. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Колеги, аз тук виждам,че ОП 

Кюстендил  има предложение на адм. ръководител за кандидата 
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под № 124, който е с оценка „добра". Преди него има двама 

кандидати, които ако не се лъжа, са с „много добра" оценка и аз 

лично бих ви спрял вниманието върху кандидатурата  на Валери 

Пенков. Това е един прокурор от кариерата, сам в прокуратурата е 

работил, има над 10 години стаж в РП Кюстендил и доколкото знам 

беше командирован известно време и в окръжната прокуратура. 

Така че смятам, че това е една добра кандидатура и няма да 

сгрешим ако го изберем. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли други изказвания? Г-жо 

Табанджова. 

ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА: Колеги, аз искам да подкрепя 

кандидатурата на Александър Павлов под № 45. Аз лично го 

познавам, но само в човешки и морално-етичен план, а 

впечатленията ми за работата са от представените данни по 

работата, която сме имали по дисциплинарките за СРП и СРС, както 

и от разговори с колеги. Той е командирован от една година и 

половина в СГП и поради добро справяне с работата му е 

продължена командировката, така че смятам, че колегата 

заслужава. Има близо 8 години стаж в прокуратурата, преди това е 

бил  следовател и мисля, че ще бъде една достойна кандидатура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Цонев. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Колеги, само искам да ви припомня, че на 

миналия конкурс чрез атестиране бяхме избрали за прокурор в СГП 

Боряна Бецова, тя е под № 100. Един отличен прокурор. Тя отпадна, 

тъй като не и стигаха един или два месеца за 8 години. Сега има 

предложение и искам да подкрепя това, което каза г-н Велев за 

кандидатурата на Нина Панчева под № 64. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Велчев. 
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БОРИС ВЕЛЧЕВ: Колеги, аз бих помолил да подкрепим 

навсякъде предложенията на административните ръководители, с 

уговорката, че в Кюстендил може би е по-редно да направим онова, 

което препоръча г-н Сукнаров, заради оценката, а не заради някакви 

други... Мисля, че трябва да позволим на колегите, които са 

направили предложение като административни ръководители, да 

работят с хората които са предложили. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Други предложения? В 

такъв случай можем да започнем самия избор. Г-н Шопов, да 

докладвате. 

  

14.3. ОТНОСНО: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за 

повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, 

участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността 

„ПРОКУРОР" в ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ по поредността на 

класирането до попълване на местата - 19 щатни бройки 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Петров Деянов - ОП 

Кюстендил. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 3 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Пламен Петров 

Деянов - следовател в ОСлС гр. Благоевград, в длъжност 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Людмил Траянов Коюмджиев - ОП 

Благоевград. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Направено е предложение тук. 

Гласуваме. Избран 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа "за", 1 

"против" и 6 "въздържали се"  ПОВИШАВА Людмил Траянов 

Коюмджиев - следовател в ОСС гр. Благоевград, с ранг 

"следовател в НСлС",  в длъжност "прокурор" в Окръжна 

прокуратура гр. Благоевград, с ранг "прокурор във ВКПР и 

ВАП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дария Кирилова Христова - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Дария Кирилова 

Христова - следовател в ОСлС гр. Пловдив, в длъжност "прокурор" 

в Софийска градска прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Атанасова Любенова - ОП 

Добрич. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа "за", 2 

"против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Милена Атанасова 
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Любенова - следовател в ОСлС гр. Добрич, с ранг "следовател в 

НСлС", в длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура 

гр.Добрич, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За Добрич едната бройка е заета, нали 

така?  

Нели Георгиева Тодорова - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 
5. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 4 

"против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Нели Георгиева 

Тодорова - следовател в СтСлСл, в длъжност "прокурор" в 

Софийска градска прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Диана Русева Недкова - ОП Варна. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

6. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа "за", 1 

"против" и 6 "въздържали се"  ПОВИШАВА Диана Русева Недкова-

Кипрова - административен ръководител-председател на РП гр. 

Разград, с ранг "прокурор в АП",  в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр.Варна, с ранг "прокурор в АП", считано 

от датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Желязко Колев Робаков - ОП Стара 

Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

7. След проведеното тайно гласуване с 7 гласа "за", 2 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Желязко Колев 

Робаков - административен ръководите на  РП гр. Гълъбово, в 

длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Добрев Попдобрев - ОП Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

8. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Добрев 

Попдобрев - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, в 

длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Бургас. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сашо Димитров Тотев - СГП, 

предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

9. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 14 гласа "за", 1 

"против" и 6 "въздържали се"  ПОВИШАВА Сашо Димитров Тотев - 

прокурор в РП гр. Ботевград, с ранг "прокурор в АП", в длъжност 
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"прокурор" в Софийска градска прокуратура, с ранг "прокурор 

в АП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 
ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Тодоров Рогошев. Първо 

желание ОП Стара Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

10. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Тодоров 

Рогошев - прокурор в РП гр. Стара Загора, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Стара Загора. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - ОП Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

10.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Тодоров 

Рогошев - прокурор в РП гр. Стара Загора, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Бургас. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - ОП Пазарджик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА:Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 10.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Тодоров 
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Рогошев - прокурор в РП гр. Стара Загора, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Пазарджик. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Антоанета Георгиева Чакърова - ОП 

Велико Търново, предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

11. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа "за", 1 

"против" и 2 "въздържали се" ПОВИШАВА Антоанета Георгиева 

Чакърова - административен ръководител-районен прокурор на РП 

гр. Велико Търново, с ранг "прокурор в АП", в длъжност 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг 

"прокурор в АП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Катя Петрова,  първо желание - Варна. 

Заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

12. Не провежда гласуване за Катя Стоянова Петрова 

- прокурор в РП гр. Варна, в длъжност "прокурор" в Окръжна 

прокуратура гр. Варна, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя Стоянова 

Петрова - прокурор в РП гр. Варна, в длъжност "прокурор" в 

Софийска градска прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя Стоянова 

Петрова - прокурор в РП гр. Варна, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станислав Дончев Андонов - ОП 

Варна, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

13. Не провежда гласуване за Станислав Дончев 

Андонов - прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността 

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

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Чавдар Стоянов Ангелов - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

14. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 3 

"против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Чавдар Стоянов 

Ангелов - прокурор в СРП - Пловдив, в длъжност "прокурор" в 

Софийска градска прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Христов Перпелов, първо 

желание - ОП Пазарджик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

15. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 4 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Христов 

Перпелов -прокурор в РП - Пловдив, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Пазарджик. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

15.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 4 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Христов 

Перпелов -прокурор в РП - Пловдив, в длъжност "прокурор" в 

Софийска градска прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

 



 352 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

15. 2.След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 5 

"против", 13  "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Христов 

Перпелов -прокурор в РП - Пловдив, в длъжност "прокурор" в  

Окръжна  прокуратура гр. София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание - ОП Стара Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

15. 3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 6 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Христов 

Перпелов -прокурор в РП - Пловдив, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Иван Стоименов Гешов - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не  е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

16. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 5 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Иван Стоименов 

Гешев -прокурор в СРП, в длъжност "прокурор" в Софийска градска 

прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Русева Маркова - ОП Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

17. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 4 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Мария Русева 

Маркова - прокурор в РП гр. Бургас, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Бургас. 

 
ГЕОРГИ ШОПОВ: Елгина Янчева Чалъмова - ОП Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

18. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Елгина Янчева 

Чалъмова - прокурор в РП гр. Бургас, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Бургас. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Тодорова Иванова. Първо 

желание - ОП Стара Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

19. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Евгения Тодорова 

Иванова -прокурор в РП гр. Стара Загора, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Стара Загора. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - ОП - Добрич. Там има 

една бройка. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

19.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 4 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Евгения Тодорова 

Иванова -прокурор в РП гр. Стара Загора, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Добрич 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

19.2. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Евгения Тодорова 

Иванова -прокурор в РП гр. Стара Загора, в длъжност "прокурор" в 

Софийска градска прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Също не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

19.3. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Евгения Тодорова 

Иванова -прокурор в РП гр. Стара Загора, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ангел Атанасов Георгиев - първо 

желание - ОП Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

20. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 5 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ангел Атанасов 

Георгиев -прокурор в РП гр. Поморие, в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр.Бургас. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Марин Дочев Маринов. Първо желание 

- ОП Варна, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

21. Не провежда гласуване за Марин Дочев Маринов - 

прокурор в РП гр. Варна, кандидат за длъжността "прокурор" в 

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

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Елка Русева Добрева - ОП Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

22. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа "за", 

1 "против" и 3 "въздържали се"  ПОВИШАВА Елка Русева 

Добрикова - прокурор в РП гр. Бургас, с ранг "прокурор в АП",  в 

длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг 

"прокурор в АП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Орлин Димитров Куздов - предложение 

на административния ръководител, за ОП Шумен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

23. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа "за", 1 

"против" и 2 "въздържали се"  ПОВИШАВА Орлин Димитров 

Куздов - прокурор в РП гр. Велики Преслав, с ранг "прокурор в АП",  

в длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр.Шумен, с 

ранг "прокурор в АП", считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валентин Ненков Филипов. Първо 

желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

24. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 4 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Валентин Ненков 

Филипов -прокурор в СРП, в длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

24.1. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Валетин Ненков 

Филипов -прокурор в СРП, в длъжност "прокурор" в ОП гр. 

София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Евтимов Попов - ОП Бургас, 

мястото е заето, не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

25. Не провежда гласуване за Георги Евтимов Попов - 

прокурор в РП - Бургас, кандидат за длъжността "прокурор" в 

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

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Колева Петкова. Първо желание  

- ОП Варна, местото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

26. Не провежда гласуване за Петя Колева Петкова - 

прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността "прокурор" в 

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

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание ОП Добрич, има место. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

26.1. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 

0 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Колева 

Петкова - прокурор в РП - Варна, в длъжност "прокурор" в ОП гр. 

Добрич. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

26.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 6 

"против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Колева 

Петкова - прокурор в РП - Варна, в длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Кънчева Чолакова - ОП 

Разград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

27. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 4 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Светлана Кънчева 

Чолакова - прокурор в РП - Разград, в длъжност "прокурор" в ОП 

гр. Разград 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Костадин Иванов Прешелков - ОП 

Благоевград, не провежда гласуване, местото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

28. Не провежда гласуване за Костадин Иванов 

Прешелков - прокурор в РП - Разлог, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура - гр. Благоевград, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимира Христова Райчева - ОП 

Пазарджик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

29. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 4 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Красимира 

Христова Райчева - прокурор в РП - Пловдив, в длъжност 

"прокурор" в ОП гр. Пазарджик. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Рени Цветанова Кирилова - ОП 

Плевен, предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

30. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 17 гласа "за", 1 

"против" и 3 "въздържали се"  ПОВИШАВА Рени Цветанова 

Кирилова - административен ръководител-районен прокурор на РП 

гр. Левски, с ранг "прокурор в АП",  в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр.Плевен, с ранг "прокурор в АП", 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милена Боева Даскалова - ОП Варна, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

31. Не провежда гласуване за Милена Боева 

Даскалова - прокурор в РП - Варна, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура - гр. Варна, поради попълване 

на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Велислава Янчева Ангелова - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

32. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 4 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Велислава Янчева 

Ангелова - прокурор в СРП, в длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Илиева Макрелова-Чернева - 

ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

33. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Мария Илиева 

Макрелова-Чернева - прокурор в РП Своге, в длъжност 

"прокурор" в ОП гр. София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илчо Господинов Русев - ОП Стара 

Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

34. След проведеното тайно гласуване с 7 гласа "за", 3 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Илчо Господинов 

Русев- прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност "прокурор" в 

ОП гр. Стара Загора. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Константин Николов Попов - СГП. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

35. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 6 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Константин Николов 

Попов - прокурор в СРП, в длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валери Дончов Пенков - ОП 

Кюстендил. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

36. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа "за", 2 

"против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Валери Дончов Пенков 

- прокурор в РП гр. Кюстендил, с ранг "прокурор в АП",  в длъжност 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр.Кюстендил, с ранг 

"прокурор в АП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитър Георгиев Арнаудов - ОП 

Шумен. Те са две места, едното е заето. Това е предложени на 

административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

37. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа "за", 2 

"против" и 1 "въздържал се"  ПОВИШАВА Димитър Георгиев 

Арнаудов- прокурор в РП гр. Нови пазар, с ранг "прокурор в АП",  в 

длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр.Шумен, с ранг 

"прокурор в АП", считано от датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕРГИ ШОПОВ: Росица Милчева Георгиева - Радева - 

ОП Разград, предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

38. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа "за", 2 

"против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Росица Милчева 

Георгиева-Радева-заместник административен ръководител-

заместник районен прокурор в РП гр. Разград, с ранг "прокурор в 

АП",  в длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. 

Разград, с ранг "прокурор в АП", считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Моника Любомирова Цветкова ОП 

Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

39. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 6 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Моника 

Любомирова Цветкова -прокурор в РП - Перник, в длъжност 

"прокурор" в ОП гр. Перник. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Нина Величкова Величкова - ОП 

Варна, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

40. Не провежда гласуване за Нина Величкова 

Величкова - заместник административен ръководител-заместник 
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районен прокурор на РП Варна, кандидат за длъжността "прокурор" 

в Окръжна прокуратура - гр.Варна, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвия Русева - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

41. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 5 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвия Борисова 

Русева - следовател в СтСлС , в длъжност "прокурор" в ОП гр. 

София.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десислава Симеонова Първанова - ОП 

Стара Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

42. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 3 

"против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Десислава 

Симеонова Първанова - заместник административен ръководител 

- заместник районен прокурор на РП - Стара Загора, в длъжност 

"прокурор" в ОП гр. Стара Загора.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Райко Димитров Стоянов - ОП Бургас, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

43. Не провежда гласуване за Райко Димитров 

Стоянов -прокурор в РП гр. Бургас, кандидат за длъжността 
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"прокурор" в Окръжна прокуратура - гр.Бургас, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димо Николов Николов - ОП Бургас, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

44. Не провежда гласуване за Димо Николов Николов 

-прокурор в РП гр. Бургас, кандидат за длъжността "прокурор" в 

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

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Александър Георгиев Павлов - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

45. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа "за", 2 

"против" и 4 "въздържали се"  ПОВИШАВА Александър Георгиев 

Павлов- прокурор в СРП, с ранг "прокурор в АП",  в длъжност 

"прокурор" в СГП, с ранг "прокурор в АП", считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Тони Иванова Петрова-Игнатова - ОП 

Бургас, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

46. Не провежда гласуване за Тони Иванова Петрова-

Игнатова-прокурор в РП гр. Бургас, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура - гр.Бургас, поради попълване 

на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Генади Йорданов Георгиев - ОП 

Плевен, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

47. Не провежда гласуване за Генади Йорданов 

Георгиев -прокурор в СГП, кандидат за длъжността "прокурор" в 

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

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Илмен Борисов Замфиров - ОП 

Плевен, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

48. Не провежда гласуване за Илмен Борисов 

Замфиров -прокурор в РП гр. Плевен, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура - гр.Плевен, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Емил Галипонов - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

49. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 4 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Емил Цветанов 

Галипонов - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: ОП София е второто му желание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

49.1. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 4 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Емил Цветанов 

Галипонов - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в ОП гр. 

София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Дапчева кандидатства за 

Бургас, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

50. Не провежда гласуване за Росица Георгиева 

Дапчева - административен ръководител-районен прокурор на РП 

гр. Средец, кандидат за длъжността "прокурор" в Окръжна 

прокуратура гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Паун Бориславов Савов - ОП 

Пазарджик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

51. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 13 гласа "за", 3 

"против" и 5 "въздържали се"  ПОВИШАВА Паун Бориславов 

Савов- прокурор в РП гр. Пазарджик, с ранг "прокурор в ОП",  в 

длъжност "прокурор" в ОП гр. Пазарджик, с ранг "прокурор в 

ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Димитров Чотински - ОП 

София. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

52. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 6 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Димитров 

Чотински- прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в ОП гр. 

София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Любенов Мирчев - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

53. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 6 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Любенов 

Мирчев - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

53.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 5 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Любенов 

Мирчев - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в ОП гр. 

София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - ОП Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не  е избран. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

53.2. След проведеното тайно гласуване с 7 гласа "за", 2 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Любенов 

Мирчев - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в ОП гр. 

Перник. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание - ОП Пазарджик, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

53.3. Не провежда гласуване за Георги Любенов 

Мирчев - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Виктор Илиев Доцев - ОП Плевен, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

54. Не провежда гласуване за Виктор Илиев Доцев- 

прокурор в РП гр. Плевен, кандидат за длъжността "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Плевен, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Живка Андреева Миланова - ОП 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

55. След проведеното тайно гласуване с 7 гласа "за", 3 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Живка Андреева 

Миланова - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в ОП гр. 

София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

55.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Живка Андреева 

Миланова - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мариян Петров Чернаев - ОП Бургас, 

мястото е заето, не се провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

56. Не провежда гласуване за Мариян Петров Чернаев 

- прокурор в РП гр. Несебър, кандидат за длъжността "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ваня Василева Стефанова - СГП, 

предложение на адм. ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

57. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 13 гласа "за", 3 

"против" и 5 "въздържали се"  ПОВИШАВА Ваня Василева 

Стефанова - заместник административен ръководител - заместник 

районен прокурор на РП гр. Сливница, с ранг "прокурор в ОП",  в 

длъжност "прокурор" в СГП, с ранг "прокурор в ОП", считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за второто 

желание. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

57.1. Не провежда гласуване за Ваня Василева 

Стефанова- заместник административен ръководител - заместник 

районен прокурор на РП гр. Сливница, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. София, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Петкова Петрова - ОП Варна, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

58.  Не провежда гласуване за Росица Петкова 

Петрова - прокурор в РП гр. Варна, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Варна, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ:  Евгения Асенова Щъркелова - СГП. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

59. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Евгения Асенова 

Щъркелова - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ  ШОПОВ: Христо Кръстев Колев - ОП Бургас, 

мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

60.Не провежда гласуване за Христо Кръстев Колев - 

заместник административен ръководител - заместник районен 

прокурор на  РП гр. Карнобат, кандидат за длъжността "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сияна Генадиева - ОП Варна, не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

61.  Не провежда гласуване за Сияна Генадиева 

Генадиева - прокурор в РП гр. Варна, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Варна, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николай Панайотов Христов - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

62. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Николай Панайотов 

Христов - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Иванова Драганова - ОП Стара 

Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

63. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Иванова 

Драганова - прокурор в РП гр. Стара Загора, в  длъжност 

"прокурор" в ОП гр. Стара Загора. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Панева Стойчева - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

64. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 4 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Мария Панева 

Стойчева - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николина Симеонова Ангелова - ОП 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

65. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Николина 

Симеонова Ангелова - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" 

в ОП гр. София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

65.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Николина 

Симеонова Ангелова - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" 

в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Екатерина Тодорова Даракчиева - ОП 

Благоевград, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

66. Не провежда гласуване за Екатерина Тодорова 

Даракчиева - прокурор в РП гр. Благоевград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Михайлова Вълчева - ОП 

Варна, не провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

67. Не провежда гласуване за Даниела Михайлова 

Вълчева - прокурор в РП гр.Варна, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Варна, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дилян Стоянов Деянов - ОП Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

68. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Дилян Стоянов 

Деянов - прокурор в РП гр. Перник, в  длъжност "прокурор" в ОП 

гр. Перник. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

68.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 4 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Дилян Стоянов 

Деянов - прокурор в РП гр. Перник, в  длъжност "прокурор" в 

СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И трето желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е избран. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

68.2. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 2 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Дилян Стоянов 

Деянов - прокурор в РП гр. Перник, в  длъжност "прокурор" в ОП 

гр. София 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгений Стефанов Георгиев - ОП 

Бургас, не провежда гласуване поради попълване на местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

69. Не провежда гласуване за Евгений Стефанов 

Георгиев - административен ръководител - районен прокурор в РП 

гр.Ямбол, кандидат за длъжността "прокурор" в Окръжна 

прокуратура гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Крумов Качорев - ОП 

Благоевград, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

70. Не провежда гласуване за Георги Крумов Качорев 

- прокурор в РП гр.Благоевград, кандидат за длъжността "прокурор" 

в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Теодора Иванова Златева - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

71. След проведеното тайно гласуване с 7 гласа "за", 2 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Теодора Иванова 

Златева - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" в ОП гр. 

София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

71.1. След проведеното тайно гласуване с 7 гласа "за", 2 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Теодора Иванова 

Златева - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвия Атанасова Антова-Рангелова - 

ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

72. След проведеното тайно гласуване с 7 гласа "за", 3 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвия Атанасова 

Антова-Рангелова - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" в 

ОП гр. София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

72.1. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Силвия Атанасова 

Антова-Рангелова - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" в 

СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сълза Христова Иванова - ОП Бургас, 

там е заето местото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

73. Не провежда гласуване за Сълза Христова 

Иванова - прокурор в РП гр. Бургас, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Бургас, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Албена Михайлова Стоилова - ОП 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

74. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа "за", 0 

"против" и 2 "въздържали се"  ПОВИШАВА  Албена Михайлова 

Стоилова - административен ръководител-районен прокурор на РП 

гр. Брезник, с ранг „прокурор в ОП",  в длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Перник, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Габриела Иванова Динова-Цонева - 

ОП Плевен, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

75. Не провежда гласуване за Габриела Иванова 

Динова-Цонева - прокурор в РП гр. Плевен, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Плевен, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Бойка Асенова Димитрова - Велчева - 

СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

76. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 4 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Бойка Асенова 

Димитрова - Велчева - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" 

в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

76.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Бойка Асенова 

Димитрова - Велчева - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" 

в ОП гр. София. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Марчев Костадинов - ОП 

Добрич, предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

77. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа "за", 0 

"против" и 2 "въздържали се"  ПОВИШАВА  Пламен Марчев 

Костадинов - заместник административен ръководител-заместник 

районен прокурор на РП гр. Добрич, с ранг „прокурор в ОП",  в 

длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг 

"прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Виолета Златева Великова - ОП 

Добрич, избрани и двете бройки. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

78. Не провежда гласуване за Виолета Златева 

Великова - прокурор в РП гр. Добрич, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Добрич, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Диана Константинова Кръстилева - 

СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

79. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Диана 
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Константинова Кръстилева - прокурор в СРП , в  длъжност 

"прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

79.1. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Диана 

Константинова Кръстилева - прокурор в СРП , в  длъжност 

"прокурор" в ОП гр. София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Чудомир Любомиров Спасов - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

80. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Чудомир 

Любомиров Спасов - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" в 

СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Диана Минчева Давидкова, първо 

желание  - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА:  Гласувайте. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

81. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 5 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Диана Минчева 

Давидкова - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" в СГП. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - ОП София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се избира. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

81.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 5 

"против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Диана Минчева 

Давидкова - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" в ОП гр. 

София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - ОП Перник, не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

81.2. Не провежда гласуване за Диана Минчева 

Давидкова - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Перник, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Николов Николов, първо 

желание ОП Добрич, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

82. Не провежда гласуване за Пламен Николов 

Николов - прокурор в РП гр. Добрич, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Добрич, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Елица Стен Лазарова - ОП Варна, 

мястото е заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

83. Не провежда гласуване за Елица Стен Лазарова - 

прокурор в РП гр. Варна, кандидат за длъжността "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Варна, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Нина Иванова Панчева - ОП София, 

предложение на административния ръководите 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

84. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 2 

"против" и 3 "въздържали се"  ПОВИШАВА   Нина Иванова 

Панчева -прокурор на РП гр. Пирдоп, с ранг „прокурор в ОП",  в 

длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг 

"прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Албена Йорданова Кузманова - ОП 

Пазарджик, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

85. Не провежда гласуване за Албена Йорданова 

Кузманова- прокурор в РП гр. Пазарджик, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитър Георгиев Узунов - ОП гр. 

Бургас, не се гласува. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

86. Не провежда гласуване за Димитър Георгиев 

Узунов- прокурор в РП гр. Бургас, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Бургас, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петко Петров Тухчиев - ОП Добрич, 

местата са заети. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

87. Не провежда гласуване за Петко Петров Тухчиев - 

заместник административен ръководител-заместник районен 

прокурор в РП гр. Добрич, кандидат за длъжността "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Добрич, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станка Димитрова, първо желание 

мястото е заето.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

88. Не провежда гласуване за Станка Стоянова 

Димитрова - прокурор в РП  гр. Панагюрище,  кандидат за  

длъжността "прокурор" в ОП гр. Пазарджик, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание СГП. 

АНЕЛИЯ МИНОГВА: Гласуваме. Не се избира. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

88.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Станка Стоянова 

Димитрова- прокурор в РП гр. Панагюрище, в  длъжност 

"прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - ОП София, не 

провежда гласуване 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

88.2. Не провежда гласуване за Станка Стоянова 

Димитрова - прокурор в РП  гр. Панагюрище,  кандидат за  

длъжността "прокурор" в ОП гр. София, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Вероника Дечева Гьонева - ОП Стара 

Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте, колеги. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

89. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 5 

"против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Вероника Дечева 

Гьонева - прокурор в РП гр. Стара Загора, в  длъжност 

"прокурор" в ОП гр. Стара Загора. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Борислав Василев Панчов, не 

провежда гласуване. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

90. Не провежда гласуване за Борислав Василев 

Панчов - прокурор в РП  гр. Пазарджик,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в ОП гр. Пазарджик, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимира Георгиера Кателиева, 

мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

91. Не провежда гласуване за Красимира Георгиева 

Кателиева - прокурор в РП  гр. Бургас,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в ОП гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Снежанка Христова Копчева - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:  

92. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Снежанка Христова 

Копчева - прокурор в СРП , в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Стойков Кузманов - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте. Още два гласа. Не се 

приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

93. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 1 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Стойков 
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Кузманов - прокурор в РП гр. Бургас, в  длъжност "прокурор" в 

СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Тодоров Чинев, мястото в 

Бургас е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

94. Не провежда гласуване за  Георги Тодоров Чинев 

- заместник административен ръководител - заместник районен 

прокурор в РП  гр. Бургас,  кандидат за  длъжността "прокурор" в 

ОП гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ  ШОПОВ: Цветослав Костадинов Вергов - РП 

Перник, първо желание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

95.  След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 3 

"против", 1 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Цветослав 

Костадинов Вергов - прокурор в РП гр. Перник, в  длъжност 

"прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - ОП Перник, мястото е 

заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

95.1. Не провежда гласуване за Цветослав 

Костадинов Вергов - прокурор в РП  гр. Перник,  кандидат за  
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длъжността "прокурор" в ОП гр. Перник, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Стефан Иванов Пенчев - ОП Добрич, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

96. Не провежда гласуване за Стефан Иванов Пенчев 

- прокурор в РП  гр. Добрич,  кандидат за  длъжността "прокурор" 

в ОП гр. Добрич, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитър Димитров, също не провежда 

гласуване за Добрич, заето е мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

97. Не провежда гласуване за Димитър Николов 

Димитров - прокурор в РП  гр. Добрич,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в ОП гр. Добрич, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Борисов Ангелов - ОП Плевен, 

заето е мястото. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

98.  Не провежда гласуване за Ивайло Борисов 

Ангелов - заместник административен ръководител - заместник 

районен прокурор на РП  гр. Плевен,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в ОП гр. Плевен, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание, мястото е заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

98.1. Не провежда гласуване за Ивайло Борисов 

Ангелов - заместник административен ръководител - заместник 

районен прокурор на РП  гр. Плевен,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в ОП гр. Велико Търново , поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

98.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 5 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ивайло Борисов 

Ангелов - заместник административен ръководител - заместник 

районен прокурор на РП  гр. Плевен, в  длъжност "прокурор" в 

СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Панайотов - СГП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

99. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА  Пламен Янев 

Панайотов - прокурор в СРП, в  длъжност "прокурор" в СГП. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Боряна Димитрова Бецова - СГП, 

предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

100. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 3 

"против" и 1  "въздържал се"  ПОВИШАВА Боряна Димитрова 

Бецова  - прокурор в СРП, с ранг "прокурор в ОП",  в длъжност 

"прокурор" в СГП, с ранг "прокурор в ОП", считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Виолета Марчева Михайлова - Тонева 

- СГП, първо желание, няма възможност. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

101. Не провежда гласуване за Виолета Марчева 

Михайлова - Тонева - прокурор в СРП,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в СГП, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ за ОП София, попълнени са 

местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

101.1. Не провежда гласуване за Виолета Марчева 

Михайлова - Тонева - прокурор в СРП,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в ОП гр. София, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Милко Момчев - СГП, запълнено. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

102. Не провежда гласуване за Милко Момчев Момчев 

- прокурор в СРП,  кандидат за  длъжността "прокурор" в СГП, 

поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Албена Василева - ОП Бургас, 

запълнено. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

103. Не провежда гласуване за Албена Панчева 

Василева Велева - прокурор в РП гр. Бургас,  кандидат за  

длъжността "прокурор" в ОП гр. Бургас, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Стоян Тонев, желание за Бургас, 

запълнено. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

104. Не провежда гласуване за Стоян Людмилов 

Тонев - съдия в РС гр. Пловдив,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в ОП гр. Бургас, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За Стара Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за Стара Загора. Не е 

избран. 

 

 

 



 391 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

104.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 

2 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА  Стоян Людмилов 

Тонев - съдия в РС гр. Пловдив, в  длъжност "прокурор" в ОП 

гр. Стара Загора. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: СГП - мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

104.2. Не провежда гласуване за Стоян Людмилов 

Тонев - съдия в РС гр. Пловдив,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в СГП, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: ОП - София, мястото е заето, не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

104.3. Не провежда гласуване за Стоян Людмилов 

Тонев - съдия в РС гр. Пловдив,  кандидат за  длъжността 

"прокурор" в ОП гр. София, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Радослав Георгиев Бакърджиев - 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

105. Не провежда гласуване за Радослав Георгиев 

Бакърджиев - прокурор в РП гр. Пазарджик,  кандидат за  
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длъжността "прокурор" в ОП гр. Пазарджик, поради попълване 

на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Радостин Тенев Рахнев - ОП Стара 

Загора, становище на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

106. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 2 

"против" и 2  "въздържал се"  ПОВИШАВА Радостин Тенев Рахнев  

- прокурор в РП гр. Стара Загора, с ранг "прокурор в ОП",  в 

длъжност "прокурор" в ОП гр. Стара Загора, с ранг "прокурор в 

ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За протокола. Местата са запълнени, 

поради което не подлага на гласуване следните кандидати: Ивета 

Маркович, Румяна Раденкова, Валери Василев, Андреян Георгиев 

Сутров, Петко Георгиев, Златко Стоянов-Каракачанов, Александър 

Атанасов, Росен Радев,Десислава Христова, Свилена Костова, 

Георги Петров, Катя Михайлова, Георги Мадолев, Десислава 

Орешкова, Калоян Димитров, Наталия Станчева, Росица Тонева, 

Костадин Боасачки, Здравка Задгорска, Александър Заев. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

 ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО за повишаване в 

длъжност или преместване на кандидатите, участващи в 



 393 

конкурса чрез атестиране за длъжността „прокурор" в 

Окръжните прокуратури, ПОРАДИ ПОПЪЛВАНЕ НА МЕСТАТА. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, искам да ви кажа за точка 15 от 

дневния ред, доколкото си спомням беше за избор на 

административен ръководител на Велико Търново. Така ли 

беше?/Чува се: Днес го избрахме./ Тогава оттеглям тази точка с 

изпълняващите функциите, да махнем Даниел Минов, да сложим 

друг. Предлагам да гласуваме оттегляне на точката. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОТТЕГЛЯ т. 15 от дневния ред. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 16. Комисията предлага на ВСС 

да приеме решение, с което да определи за изпълняващ функциите 

„председател" на РС Никопол Тодор Илиев Тихолов. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

16.На основание чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната 

власт  ОПРЕДЕЛЯ Тодор Илиев Тихолов - досегашен 

административен ръководител - председател на Районен съд гр. 

Никопол с ранг „съдия в ОС" за изпълняващ функциите 

„Административен ръководител - председател" на Районен съд 

гр. Никопол, с ранг „съдия в ОС", с месечно трудово 
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възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

01.12.2009 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Милчо Ванев на длъжност „съдия" в 

Апелативен съд Велико Търново. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 13 гласа „за", 1 „против" и 

2 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

17.На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милчо 

Методиев Ванев - досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. Велико 

Търново с ранг „съдия във ВКС и ВАС", на длъжността „съдия" в 

Апелативен съд гр. Велико Търново с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 

на ВСС, считано от  05.11.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ:   Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да назначи на длъжността „съдия" Румен 

Бончев Попов. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. С 15 гласа „за" и 1 

„въздържал се" се приема. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за", 0 „против" и 

1 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

                                                                                         

18. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румен 

Бончев Попов - досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив с 

ранг „съдия в ОС", на длъжността „съдия" в Районен съд гр. 

Пловдив с ранг „съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от  28.09.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ:  Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да назначи Иванка Георгиева Илинова на 

длъжност „съдия" в РС Пазарджик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

1 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:                                                                  

19.На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иванка 

Георгиева Илинова - досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. 

Пазарджик с ранг „съдия в АС", на длъжността „съдия" в Районен 

съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в АС", с месечно трудово 
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възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от  

16.11.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Приемаме за сведение оттеглянето на 

оставката на Дора Чинева. Това е за сведение, не се гласува. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

20. Приема за сведение молбата на Дора Чинева за 

оттегляне на оставката й от заеманата длъжност "съдия" в 

Апелативен съд гр. Бургас. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Емил Владимиров със служебна 

благодарност и грамота. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

              

21. ПООЩРЯВА Емил Крумов Владимиров - прокурор 

в Апелативна прокуратура гр. София, командирован във Върховна 

касационна прокуратура, с отличие „служебна благодарност и 

грамота", на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията    предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да допусне поправка на явна фактическа 

грешка, тя е отразена. Явно гласуване. 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И:                                                                           

22. ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка 

в решението си по протокол № 13/08.03.2006 г., с което 

Александър Александров Добрев - следовател в Окръжна 

следствена служба гр. Търговище е назначен на длъжността 

„прокурор" в Районна прокуратура гр. Търговище със 

запазване на придобития ранг, като решението се чете: 

„Назначава Александър Александров Добрев - следовател в 

Окръжна следствена служба гр. Търговище, на длъжността 

„прокурор" в Районна прокуратура гр. Търговище с ранг 

„прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в 

длъжност". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи от длъжност Жоро Нинов от 

длъжността „прокурор" в Апелативна прокуратура, считано от 1 

януари 2010 г. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Велчев има думата. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, много се извинявам, 

аз ще си позволя да допълня, ако е възможно, проекта за решение. 

Г-н  Нинов е един от най-уважаваните прокурори в Търново, той 

навършва пенсионна възраст. Да го поощрим с почетен знак на ВСС 

и една парична награда. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Допълваме решението.      

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Освобождаването от длъжност е с 

тайно гласуване.         
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/След проведеното тайно гласуване, 

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

и 0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

23. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за 

съдебната власт  ОСВОБОЖДАВА Жоро Велков Нинов от 

заеманата длъжност „прокурор" в Апелативна прокуратура гр. 

Велико Търново, считано от 01.01.2010 г. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

23.1.НАГРАЖДАВА Жоро Велков Нинов с почетен знак 

на Висшия съдебен съвет-златен и парична награда в размер на 

едно месечно възнаграждение. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисия „Бюджет и финанси". 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Благодаря, г-жо Мингова!  Точка 24 е 

утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на 

съдебната власт за 2009 г., съгласно приложението, неразделна 

част от решението, имате го. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

24. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2009 г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2009 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Т. 25 - Дава съгласие да се отпусне 

еднократна парична помощ за лечение в размер на 2 500 лв. от 

централизираните средства на СБКО на Анна Банкова. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: /внезапно се намесва/ Уважаема г-жо 

Мингова, много се извинявам, мога ли да направя едно 

предложение. Колеги, знам, че сигурно това е трудно, но ви моля - 

възможно ли е да намерим решение, при което тези помощи да не 

ги оповестяваме публично, тъй като обичайно те се отпускат на 

лица, които са заболели и това .../одобрителни възгласи/ Струва ми 

се неморално да кажем, че сме отпуснали помощи и да уточним, че 

са за лечение. По този начин навлизаме в личния му живот, струва 

ми се нелепо. По-добре е да се прави на закрито заседание. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Г-н Велчев, и Закона за личните 

данни забранява..../оживление/ 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, това са решенията, съгласно 

приложенията. Явно е гласуването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

25. ОТНОСНО: Предложения на административни 

ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на 

финансови помощи на съдебни служители от средствата на 

централизирания фонд СБКО за 2009 г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна 

парична помощ за лечение в размер на  2 500 (две хиляди и 

петстотин) лв. от централизираните средства на фонд СБКО на 

Анна Любомирова Банкова - прокурор при Върховна 

административния прокуратура.  

25.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна 

парична помощ за лечение в размер на 2 500 (две хиляди и 

петстотин) лв. от централизираните средства на фонд СБКО на 

Виктория Николова Николова - прокурор при Районна прокуратура 

гр. Враца.  

25.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна 

парична помощ за лечение в размер на 2 500 (две хиляди и 

петстотин) лв. от централизираните средства на фонд СБКО на 

Камелия Стефанова Щерева - съдебен деловодител при Окръжна 

прокуратура гр. Ловеч.  

25.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна 

парична помощ за лечение в размер на 800 (осемстотин) лв. от 

централизираните средства на фонд СБКО за продължаване на 

лечението на Райна Петрова Иванова - съдебен служител в 

Районен съд гр. Берковица. 

25.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна 

парична помощ за лечение в размер на 1 000 (хиляда) лв. от 

централизираните средства на фонд СБКО за продължаване на 

лечението на Мариийка Асенова Кръстева - административен 

секретар в РС Берковица. 

25.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна 

парична помощ за лечение в размер на 1 190 (хиляда сто и 
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деветдесет ) лв. от централизираните средства на фонд СБКО за 

продължаване на лечението на Владимир Тодоров Иванков - съдия 

в Районен съд гр. Севлиево.  

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Точка 26. Даваме съгласие на 

Административен съд гр. Враца да прехвърли безвъзмездно 14 

броя климатици на ОС гр. Враца. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

26. ОТНОСНО: Предложение от административния 

ръководител на Окръжен съд гр. Враца за безвъзмездно 

предоставяне на активи от Административен съд гр. Враца 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Административен съд гр. Враца да 

прехвърли безвъзмездно четиринадесет броя климатици "HAIER" на 

Окръжен съд гр. Враца на основание чл.11, ал.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост.  

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Точка 27. Приема направените 

констатации, изводи и дадената препоръка за подобряване 

дейността на Районен съд гр. Павликени и одобрява плана за 

действие, изготвен от административния ръководител на Районен 

съд гр. Павликени за изпълнение на препоръката дадена в одитния 

доклад. Гласуваме явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 



 402 

27. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент 

ОА-0902/У в Районен гр. Павликени за периода от 01.01.2008 г. до 

31.12.2008 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

27.1. Приема направените констатации, изводи и 

дадената препоръка за подобряване дейността на Районен съд гр. 

Павликени.  

27.2. Одобрява плана за действие, изготвен от 

административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за 

изпълнение на препоръката дадена в одитния доклад.  

 

    СТЕФАН ПЕТРОВ: И 28 точка по същия начин за гр. 

Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

28. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент за 

даване на увереност в Районен гр. Бургас за периода от 01.01.2008 

г. до 31.12.2008 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

28.1. Приема направените констатации, изводи и 

дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. 

Бургас.  
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28.2. Одобрява плана за действие, изготвен от 

административният ръководител на Районен съд гр. Бургас за 

изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.  

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: И допълваме решение по Протокол № 

49/2009 г., като след чл. 9 се добавя израза „и чл. 6, ал. 1". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Писмо от г-н Борис Велчев - Главен 

прокурор на Република България с предложение за допълване 

Решение на ВСС по протокол № 49 от 03.12.2009 г. за 

упълномощаване административните ръководители на органите на 

съдебната власт да упражнят правомощията си по чл. 9 от 

ПОИСДМСОСВ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Допълва решение по т.29 от Протокол № 49/03.12.2009 

г., като след  „чл.9" се добавя израза „и чл.6, ал.1".  

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисия „Съдебна администрация". 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаеми колеги, пред вас е т. 29. Тя е 

рутинна, ако има някакви забележки - кажете, ако не - гласувайте 

явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОНВА: Гласуваме явно. Приета е. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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29. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за  даване на съгласие за назначаване на съдебни 

служители на свободни щатни бройки, както следва: 

1. Окръжен съд  гр. Пловдив - 1 щ.бр. за „компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции"; 

2. Софийски апелативен съд: 

- 1 щ.бр. за „служител по сигурността на информацията" 

- 1 щ.бр. за „статистик"; 

- 1 щ.бр. за „главен специалист-счетоводител"; 

- 2 щ.бр. за „съдебен секретар" 

3. Административен съд гр. Монтана - 1 щ.бр. за 

„съдебен администратор" 

4. Районен съд гр. Исперих - 1 щ.бр. за "системен 

администратор". 

5. Учебен център „Трендафила" - 1 щ.бр. за „огняр, той 

и работник по поддръжката"; 1 щ.бр. за „шофьор-снабдител"; 1 щ.бр. 

за „камериер". 

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

„шофьор" 

7. Окръжна прокуратура гр. Силистра: 

- 1 щ.бр. за „прокурорски помощник" 

- преразпределяне на 1 щ.бр. „шофьор-домакин" от 

Районна прокуратура гр. Силистра в Окръжна прокуратура гр. 

Силистра и трансформиране на щ.бр. „шофьор-домакин" в щ.бр. за 

„домакин" и назначаване на съдебен служител на длъжността 

„домакин". 

8. Окръжна прокуратура гр. София - 1 щ.бр. за „главен 

специалист-счетоводител" 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

29.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжността „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции" в Окръжен съд гр.  Пловдив. 

 

29.2.1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители - 5 /пет/ щ.бр. в Софийски апелативен съд, както 

следва: 

- 1 щ.бр. за „служител по сигурността на информацията" 

- 1 щ.бр. за „статистик"; 

- 1 щ.бр. за „главен специалист-счетоводител"; 

- 2 щ.бр. за „съдебен секретар" 

 

29.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжността „съдебен администратор" в 

Административен съд гр.  Монтана. 

 

29.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжността „системен администратор"в 

Районен съд гр. Исперих. 

29.4.1.2. УКАЗВА на административния ръководител на 

Районен съд гр. Исперих в длъжностната характеристика на 

системния администратор да разпише изрично задължения 

съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. 

Исперих. 
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29.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни 

служители - 1 щ.бр. на длъжността „огняр, той и работник по 

поддръжката"; 1 щ.бр. на длъжността „шофьор-снабдител"; 1 щ.бр. 

на длъжността „камериер" за Учебен център „Трендафила". 

 

29.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител - 1 щ.бр. на длъжността „шофьор" в Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив. 

 

29.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител - 1 щ.бр. на длъжността „прокурорски помощник"; в 

Окръжна прокуратура гр. Силистра. 

 

29.7.1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за преразпределяне на 1 

щ.бр. „шофьор-домакин" от Районна прокуратура гр. Силистра в 

Окръжна прокуратура гр. Силистра, трансформиране на щ.бр. 

„шофьор-домакин" в щ.бр. за „домакин" и назначаване на съдебен 

служител на длъжността „домакин" в Окръжна прокуратура гр. 

Силистра. 

 

29.8.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител - 1 щ.бр. на длъжността „главен специалист-счетоводител" 

в Окръжна прокуратура гр. София. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: По същия начин предлагам да се гласува 

и т. 30. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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30. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за увеличаване щатната численост на съдилищата с 

нови щатни бройки за съдебни служители, както следва: 

1. Районен съд гр. Кнежа - 1 щ.бр. за "съдебен 

секретар-протоколист";. 

2. Районен съд гр. Тервел - 1 щ.бр. за "системен 

администратор". 

3. Районен съд гр. Ямбол - 4 щ.бр. за съдебни 

служители, както следва: 

- 1 щ.бр. за „системен администратор"; 

- 2 щ.бр. за „компютърен оператор с деловодни функции"; 

- 1 щ.бр. за „чистач-куриер" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

30.1.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Кнежа с 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист". 

Мотиви: Предвид занижения бюджет на съдебната 

власт за 2010 г. с 50 млн.лв.; съотношението на брой съдебни 

служители/брой магистрати е над средното за страната; 

натовареността на Районен съд гр. Кнежа е много под средната 

за страната. 

 

30.2.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Тервел с 1 /една/ щ.бр. за „системен 

администратор". 

Мотиви: Предвид занижения бюджет на съдебната 

власт за 2010 г. с 50 млн.лв.; съотношението на брой съдебни 

служители/брой магистрати е над средното за страната; 
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натовареността на Районен съд гр. Тервел е много под средната 

за страната. 

 

30.3.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Ямбол с 4 /четири/ щ.бр. за съдебни 

служители. 

Мотиви: Предвид занижения бюджет на съдебната 

власт за 2010 г. с 50 млн.лв.; съотношението на брой съдебни 

служители/брой магистрати е над средното за страната; средна 

натовареност на Районен съд гр. Тервел. 

 

30.3.2. УКАЗВА на председателя на съда с цел 

оптимизиране на работата да извършва трансформация на щатни 

бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на 

допълнителни функции на друг служител 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Международно правно 

сътрудничество. Кой ще докладва? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За г-н Баталски. Явно гласуване. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно гласуване за командироване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

31.ОТНОСНО: Командироване на представител на 

съдебната власт за участие в Регионална конференция за 

изработване на дългосрочна стратегия за сътрудничество в 

областта "Правосъдие и вътрешни работи" за периода 15-18 

декември 2009 г. в Сараево 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

РЕШИ: 

31.1. КОМАНДИРОВА Калин Баталски - председател на 

Районен съд - гр. Радомир за участие в Регионална конференция за 

изработване на дългосрочна стратегия за сътрудничество в 

областта "Правосъдие и вътрешни работи" за периода 15-18 

декември 2009 г. в Сараево.  

31.2. Разходите за нощувки и пътни са за сметка на 

организаторите, като самолетните билети ще бъдат закупени от 

ВСС, след което стойността им ще бъде заплатена от 

организаторите.  

31.3. Разходите за дневни и медицинска застраховка са 

за сметка на ВСС. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Конфликт на интереси. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, вие сте запознати с 

докладите. /Чува се: Да, много внимателно сме ги прочели/ Ще 

зачета решенията на ВСС по т. 32. - Въз основа на доклада на 

Комисията по установяване и предотвратяване на конфликт на 

интереси, и на основание чл.28, ал.1, т.2 от ЗПРКИ, по отношение 

на Пламен Панайотов не е налице конфликт на интереси при 

извършване на работата му като прокурор в Софийска градска 

прокуратура. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме явно. Приема се това 

решение. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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32.  ОТНОСНО: Доклад за извършена проверка по сигнал 

за установяване на конфликт на интереси за Пламен Панайотов - 

прокурор в Софийска градска прокуратура 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

Въз основа на доклада на Комисията по установяване и 

предотвратяване на конфликт на интереси, и на основание чл.28, 

ал.1, т.2 от ЗПРКИ, по отношение на Пламен Панайотов не е 

налице конфликт на интереси при извършване на работата му 

като прокурор в Софийска градска прокуратура. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Точка 33. /Чете/„Въз основа на 

доклада на Комисията по установяване и предотвратяване на 

конфликт на интереси, и на основание чл.28, ал.1, т.2 от ЗПРКИ, по 

отношение на съдиите Светла Димитрова, Мина Топузова, Бисер 

Троянов, Анелия Йорданова и Светла Робева не е налице конфликт 

на интереси при участието им в състави на избирателни комисии за 

произвеждане на избори за народни представители, за президент и 

вицепрезидент на републиката, за членове на Европейския 

парламент от Република България и за местни органи." 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно гласуване. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

33. ОТНОСНО:Доклад за извършена проверка по сигнал 

за установяване на конфликт на интереси за съдиите Светла 

Димитрова, Мина Топузова, Бисер Троянов, Анелия Йорданова и 

Светла Робева 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е Ш  И: 

Въз основа на доклада на Комисията по установяване и 

предотвратяване на конфликт на интереси, и на основание чл.28, 

ал.1, т.2 от ЗПРКИ, по отношение на съдиите Светла Димитрова, 

Мина Топузова, Бисер Троянов, Анелия Йорданова и Светла 

Робева не е налице конфликт на интереси при участието им в 

състави на избирателни комисии за произвеждане на избори за 

народни представители, за президент и вицепрезидент на 

републиката, за членове на Европейския парламент от Република 

България и за местни органи. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: и т. 34. пак въз основа на доклада, 

който е пред вас: „....и на основание чл.28, ал.1, т.2 от ЗПРКИ, по 

отношение на Пламен Петков, заместник административен 

ръководител - заместник председател на Районен съд-гр.Видин, не 

е налице конфликт на интереси при извършване на дейността му 

като съдия в Районен съд-гр.Видин." Явно е гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

34. ОТНОСНО: Доклад за извършена проверка по сигнал 

за установяване на конфликт на интереси за Пламен Петков - 

заместник административен ръководител - заместник председател 

на Районен съд-гр.Видин 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е Ш  И : 

Въз основа на доклада на Комисията по установяване и 

предотвратяване на конфликт на интереси, и на основание чл.28, 
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ал.1, т.2 от ЗПРКИ, по отношение на Пламен Петков, заместник 

административен ръководител - заместник председател на Районен 

съд-гр.Видин, не е налице конфликт на интереси при извършване 

на дейността му като съдия в Районен съд-гр.Видин. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Закриваме за дисциплинарни 

производства. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Нещо друго? /Няма/ Колеги, 

закривам заседанието. Утре, в 9, 30 започваме! 

 

 

 

/Закриване на заседанието 16.00 ч./ 

 

 

Стенографи: 

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

Таня Младенова 

23.12.2009 г. 

 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                   Проф. д-р Анелия Мингова

         


