
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 52 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 11 ДЕКЕМВРИ  2009 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Анелия Мингова - 

представляващ Висшия съдебен съвет 

 

ОТСЪСТВАТ: Борис Велчев, Иван Колев, Пенка Маринова и Ана 

Караиванова 

 

/Откриване на заседанието - 9, 40 ч/ 

 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми колеги, откривам 

заседанието на Висшия съдебен съвет. Дневният ред е обявен. 

Освен него има ли предложения за включване? Заповядайте, г-н 

Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Искам спешно да включим две точки. 

Едната, понеже задължаваме органите на съдебната власт до 16 

декември, във връзка със сметките, и другата е утвърждаване 

промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт. Да 

има технологично време да се извърши това.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други предложения? /Няма/ Аз 

правя процедурно предложение да започнем с точки 17, 18 и 19. 

Колегите, които са поканени за изслушване са уведомени за 11 
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часа, така че не можем да започнем с началото. Ако няма други 

предложения или възражения, подлагам на гласуване и двете точки. 

Преди да преминем към началото с избирането на 

административни ръководители, подлагам на гласуване дневния 

ред. Благодаря ви! 

/След проведеното явно гласуване/ 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 

1. Централизиране на средствата от касовите наличности 

и сметки „Наличности" от органите на съдебната власт, във връзка с 

приключването на бюджетната година и спазване на финансовата 

дисциплина. 

Внася: Комисия „Бюджет и финанси" 

 

 

2. Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на 

органи на съдебната власт за 2009г. 

Внася: Комисия „Бюджет и финанси" 

 

3. Предложение на Главния прокурор на Република 

България за назначаване на Пламен Иванов Иванов - досегашен 

административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за 
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изпълняващ функциите на Административен ръководител - окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

4. Определяне функции на Административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Велинград. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

5. Предложение на Главния прокурор на Република 

България за назначаване на Крум Димитров Манов - досегашен 

административен ръководител - военно- апелативен прокурор на 

Военно-апелативна прокуратура за изпълняващ функциите на 

Административен ръководител - военно-апелативен прокурор на 

Военно-апелативна прокуратура. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

6. Допълване на решение на ВСС по Протокол № 

51/10.12.2009 г. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И така, започваме с т. 17. 

Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

заемане на длъжности в районните съдилища, чрез конкурс чрез 

атестиране.  

Уважаеми колеги, най-напред трябва да направим едно 

мотивирано обобщаване на атестирането, в последствие следва да 
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гласуваме атестирането, така че по смисъла на чл. 193, ал. 1 от ЗСВ 

докладвам. 

17.1. 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 РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Наталия 

Недкова, поради неподаване на заявление по смисъла на 192, ал. 3. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

1. Не провежда атестиране на Наталия Недкова 

Станчева- прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич поради не 

подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на 

участие в класиране за длъжността. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Свилена 

Костова, поради неподаване на заявление за потвърждаване на 

участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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. - същата не е подала заявление по 

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

длъжността. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Атанас 

Иванов, поради неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

3. 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: Не провежда атестиране на Михаил 

Колев Желев, поради неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

4. Атестирането на Михаил Колев Желев - следовател в 

Окръжна следствена служба гр. Варна 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. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предлагам на ВСС да приеме решение, с 

което да определи на Павел Хаик Манукян 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 : 
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5. 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 Павел Хайк Манукян - прокурор в Районна 

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

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Светлана Чолакова е 

атестирана. 

6. 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 определи 

на Борислава Якимова 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 : 

 

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 Борислава Илиева Якимова - прокурор в Районна 
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прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Пламен Николов е атестиран. 

8. Атестирането на Пламен Николов Николов - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Добрич е извършено с решение на 

ВСС по протокол №51/10.12.2009 г - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА" 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Мариета Спасова е 

атестирана. 

  

9.Атестирането на Мариета Спасова Спасова - съдия в 

Районен съд гр. Свищов 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 Ивайло Петров Георгиев 

комплексна оценка от атестацията. 

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 Ивайло Петров Георгиев - съдия в Районен съд 
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гр. Карлово с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същия 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Диана Радева 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 : 

 

11. 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 Крумова Радева - съдия в Районен съд гр. 

Свищов с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Вихра Попхристова е 

атестирана. 

12. Атестирането на Вихра Костадинова Попхристова - 

следовател в Следствен отдел при Софийска градска 

прокуратура е извършено с решение на ВСС по протокол № 

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

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Евгения Иванова  е 

атестирана. 

13. Атестирането на Евгения Тодорова Иванова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено 
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с решение на ВСС по протокол №28/10.07.2008 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Колежката Ирена Георгиева е атестирана. 

  

14. 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".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Пламен Деянов е атестиран. 

15. Атестирането на Пламен Петров Деянов - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Благоевград е извършено с решение на ВСС по 

протокол №51/10.12.2009 г - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА" 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Бойко 

Атанасов, поради неподаване на заявление за участие. 

16. Атестирането на Бойко Йорданов Атанасов - 

следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура 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: Колежката Цветелина Михайлова е 

атестирана. 

17. Атестирането на Цветелина Захариева Михайлова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Своге е извършено с 

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

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

решение, с което да определи на Даниела Попова 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 : 

 

18. 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 Петрова Попова - съдия в Районен съд 

гр. Панагюрище с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Светлана Николаева Рачева 

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 : 

  

19. 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 Светлана Николаева Рачева - Янева - съдия в 

Районен съд гр. Бургас с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Димо Николов е атестиран. 

20. 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: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Красимир Кирилов 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 : 

 

21. 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 Красимир Любомиров Кирилов - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Никопол с ранг „прокурор в РП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Ромео Яков е атестиран. 

22. Атестирането на Ромео Парашкевов Яков - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 



 12 

прокуратура гр. Никопол е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 36/17.09.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ:Колежката Десислава Янева е  

атестирана. 

23. 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".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлагана ВСС  да приеме 

решение, с което да определи на Гергана Велчова Кирова 

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 : 

 

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 Гергана Велчова Кирова - съдия в Районен съд гр. 

Пещера с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ:Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на  Таня Петрова Киркова 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 0 „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 

мотивираното становище на Комисията по предложенията и 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Таня Петрова Киркова - административен 

ръководител - председател на Районен съд гр. Ивайловград с 

ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Сийка 

Сърбова, поради неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

26. Не провежда атестиране на Сийка Георгиева 

Сърбова- 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. 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Цветелина Кържева 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 
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Р Е Ш И : 

 

27. 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 Цветелина Славчева Кържева - Тенева - 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 Екатерина Микова 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 Екатерина Цанкова Микова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Ловеч 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 Наталия Дичева 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 0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

29. 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 Георгиева Дичева - съдия в Районен съд 

гр. Нови Пазар с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Станислава Полетинска 

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 : 

 

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 Станислава Иванова Полетинска - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Сливница с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 
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 ГЕОРГИ ШОПОВ:Колегата Райко Стоянов е атестиран. 

31. 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: Миглена Митрева е атестирана. 

32. Атестирането на Миглена Кирилова Митрева - 

Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр. Лом е 

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

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Бойка Димитрова е атестирана. 

33. 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: Колежката Диана Кръстилева е 

атестирана. 

34.Атестирането на Диана Константинова Кръстилева - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол №51/10.12.2009 г - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА" 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Виолета Михайлова е 

атестирана. 

 

35.Атестирането на Виолета Марчева Михайлова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол  №51/10.12.2009 г - комплексна 

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

решение, с което да определи на Лилия Стефанова комплексна 

оценка „ 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 : 

 

36. 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 Лилия Стефанова Стефанова - прокурор в 

Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Камелия Първанова е 

атестирана. 

37. 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".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ:Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ангелина Василева 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 
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Р Е Ш И : 

 

38. 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 Георгиева Василева - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Кнежа 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 Виолета Николова 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 : 

 

39. 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 Григорова Николова - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Плевен 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 Неделчо Ангелов 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 : 

 

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 Неделчо Спасов Ангелов - следовател в Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с 

ранг „следовател в ОСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Петър Джунов 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 : 

 

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 Петър Николов Джунов - прокурор в Софийска 

районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

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

решение, с което да определи на Димитринка Купринджийска 

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 : 

 

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 Димитринка Емилова Купринджийска - Кочанова - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Разград с ранг „следовател в ОСлС" ОПРЕДЕЛЯ 

на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Атанас Узунов 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 : 

 

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 
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атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Атанас Ясенов Узунов - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Момчилград с ранг „прокурор в РП" ОПРЕДЕЛЯ 

на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Красимира Проданова 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 : 

 

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 Красимира Недялкова Проданова - Костадинова - 

съдия в Районен съд гр. Кюстендил с ранг „съдия в РС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Мирослава Райчева е 

атестирана. 

45. 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".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Силвия Русева е атестирана. 
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46.Атестирането на Силвия Борисова Русева - 

следовател в Софийска градска прокуратура - Следствен отдел 

е извършено с решение на ВСС по протокол №51/10.12.2009 г - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Влади Цанков е атестиран 

47.Атестирането на Влади Асенов Цанков - следовател 

в Софийска градска прокуратура - Следствен отдел е 

извършено с решение на ВСС по  протокол №51/10.12.2009 г - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Галя Митева е атестирана. 

48. Атестирането на Галя Иванова Митева - 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 Нели Савчева Маринова  

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 : 

 

  

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 Нели Савчева Маринова - съдия в Районен съд гр. 
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Кюстендил с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Стелиян Кралев е атестиран. 

50. Атестирането на Стелиан Антонов Кралев - 

следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура гр. Варна 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 Росица Иванова Стойчева  

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 : 

 

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 Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в 

Районен съд гр. Горна Оряховица с ранг „съдия в РС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Румяна Раденкова е 

атестирана. 

52.Атестирането на Румяна Димитрова Раденкова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Перник е извършено с 
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решение на ВСС по протокол  №51/10.12.2009 г - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА" 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ивайло Йорданов 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 : 

 

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 Ивайло Йорданов Иванов - съдия в Районен съд 

гр. Бургас с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Стоян Тонев е атестиран. 

54.Атестирането на Стоян Людмилов Тонев - съдия в 

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

протокол  №51/10.12.2009 г - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА" 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Сияна Генадиева е 

атестирана. 

55. 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".  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Елица Бояджиева е 

атестирана. 

  

56. Атестирането на Елица Денчева Бояджиева - 

Георгиева - съдия в Районен съд гр. Исперих 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 Евгения Запрянова Бицина 

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 : 

 

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 Евгения Иванова Запрянова - Бицина - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив с ранг „следовател в ОСлС" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Валентин Петров е атестиран. 

58. Атестирането на Валентин Димитров Петров - 

следовател в Окръжна следствена служба гр. Хасково е 

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

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Пламен Димитров е атестиран. 

59. Атестирането на Пламен Георгиев Димитров - 

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 Пламен Панайотов е атестиран. 

60. 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: Не провежда атестиране на Мирослава 

Йорданова, поради неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

61.Не провежда атестиране на Мирослава Ангелова 

Йорданова- съдия в Районен съд гр. Благоевград 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 Веселка Йорданова 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 : 

 

62. 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 Веселка Николова Йорданова - съдия в Районен 

съд гр. Петрич с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Наталия Райкова е 

атестирана. 

63. 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". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Христина Гарванска е 

атестирана. 

64. Атестирането на Христина Ботева Гарванска - съдия 

в Районен съд гр. Благоевград 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 Ивета Микова Антонова  

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 : 

 

65. 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 Ивета Миткова Антонова - съдия в Районен съд 

гр. Смолян с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Радост Бошнакова  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 : 

 

66. 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 Радост Красимирова Бошнакова - съдия в 

Районен съд гр. Ихтиман с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Иво Петров е атестиран. 

67. Атестирането на Иво Николаев Петров - съдия в 

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

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

ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката  Райна Стефанова е 

атестирана. 
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68. Атестирането на Райна Георгиева Стефанова - съдия 

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

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

ДОБРА".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Калина Анастасова е 

атестирана. 

69. Атестирането на Калина Кръстева Анастасова - 

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

ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Пламен 

Найденов, поради неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

70. Атестирането на Пламен Стоянов Найденов - съдия в 

РС 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.  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Розалина Ботева е 

атестирана. 

71. Атестирането на Розалина Георгиева Ботева - съдия 

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

протокол № 34/30.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не атестира Марина Цветкова, поради 

неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е ШИ: 
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72. Атестирането на Марина Трифонова Цветкова - 

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

протокол № 1/07.01.2009 г. - същата не е подала заявление по чл. 

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

длъжността. 

 ГОРГИ ШОПОВ: Колежката Дария Христова е атестирана. 

73. Атестирането на Дария Кирилова Христова - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив е извършено с решение на ВСС по 

протокол №51/10.12.2009 г - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Михаил Алексов е атестиран. 

74. Атестирането на Михаил Ангелов Алексов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Перник е извършено с 

решение на ВСС по протокол №49/03.12.2009 г - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не атестира Елица Димитрова поради 

неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

75. 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.  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Мариела Йосифова е атестирана. 

76. Атестирането на Мариела Викторова Йосифова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Видин е извършено с 



 31 

решение на ВСС по протокол № 5/04.02.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Таня Плахойчева е атестирана. 

77. Атестирането на Таня Георгиева Плахойчева - съдия 

в Районен съд гр. Варна 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 Мариета Бушандрова 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 : 

 

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 добри резултати в дейността на 

Мариета Димитрова Бушандрова - съдия в Районен съд гр. 

Бургас с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна 

оценка "ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Радиана 

Абдулова, поради неподаване на заявление. 

79. Атестирането на Радиана Георгиева Абдулова - 

следовател в Следствен отдел към Софийска градска прокуратура е 

извършено с решение на ВСС по протокол № 31/17.07.2008 г. - 
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същата не е подала заявление по чл. 192, ал. 3 за 

потвърждаване на участие в класиране за длъжността.  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Щъркелова е атестирана. 

80.Атестирането на Евгения Асенова Щъркелова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол по протокол №51/10.12.2009 г - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Огнян Гълъбов е атестиран. 

81. Атестирането на Огнян Христов Гълъбов - прокурор 

в Районна прокуратура гр. Димитровград е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 9/25.02.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Петър Боснешки е атестиран. 

82. Атестирането на Петър Веселинов Боснешки - съдия 

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

протокол № 23/11.06.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Камелия Николова е атестирана. 

83.Атестирането на Камелия Бориславова Николова - 

прокурор в Софийска градска прокуратура е извършено с 

решение на ВСС по протокол по протокол №51/10.12.2009 г - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Вергиния Аланчева 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 
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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 Вергиния Събева Еланчева - прокурор в Районна 

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

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Цецо Рабаджиев е атестиран. 

85. Атестирането на Цецо Николов Рабаджиев - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Луковит 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 Мария Ангелова Михайлова 

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 : 

 

86. 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 

Мария Ангелова Михайлова - административен ръководител - 
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районен прокурор на Районна прокуратура гр. Момчилград с 

ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка 

"ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Магдалена Стоянова 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 : 

 

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 Магдалена Людмилова Стоянова - съдия в 

Районен съд гр. Кула с ранг „съдия в ОС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Ралица Данкова е атестирана. 

88. Атестирането на Ралица Райкова Данкова - 

административен ръководител - председател на Районен съд 

гр. Кула 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 Пламен Богомилов Ангелов 

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 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 Пламен Богомилов Ангелов - съдия в Районен 

съд гр. Кубрат с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същия 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Добрина Петрова 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 : 

 

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 Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд 

гр. Разград с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Петров е атестиран. 
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91.Атестирането на Георги Атанасов Петров - 

следовател във Военно - окръжна прокуратура гр. София е 

извършено с решение на ВСС по протокол №51/10.12.2009 г - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Анета Илинска е атестирана. 

92. 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 Мария Димитрова Кавракова  

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 : 

 

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 

атестирането за констатирани много добри резултати в 

дейността на Мария Димитрова Кавракова - Аршева - прокурор 

в Софийска районна прокуратура 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 Анна Алексова 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 0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

94. 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 Анна Мариянова Алексова - прокурор в Софийска 

районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Албена Александрова е 

атестирана. 

95. Атестирането на Албена Георгиева Александрова - 

Миронова - прокурор в Районна прокуратура гр. Лом е 

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

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Весела Живкова е 

атестирана. 

96. 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". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Николина Ангелова е 

атестирана. 

97.Атестирането на Николина Симеонова Ангелова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 
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решение на ВСС по протокол №51/10.12.2009 г - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА" 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Силвия Антова е атестирана. 

98. Атестирането на Силвия Атанасова Антова - 

Рангелова - прокурор в Софийска районна прокуратура е 

извършено с решение на ВСС по протокол №51/10.12.2009 г - 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Стефан Рачев е атестиран. 

99. Атестирането на Стефан Недялков Рачев - 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 Петя Петкова е атестирана 

100. 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: Колегата Станислав Стоянов е 

атестиран. 

 

101. Атестирането на Станислав Йорданов Стоянов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Разград е извършено с 

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

оценка "ДОБРА". 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Ангелина Гергинска е 

атестирана. 

102. Атестирането на Ангелина Гергинова Гергинска - 

Йорджева - съдия в Районен съд гр. Сливница е извършено с 
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решение на ВСС по протокол №51/10.12.2009 г - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА" 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Крисимира Донева е 

атестирана 

 103. 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".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Петя Георгиева е атестирана 

104. 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".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Пламен Петков е атестиран. 

105. Атестирането на Пламен Дончев Петков - прокурор 

в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на 

ВСС по протокол № 31/22.07.2009 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Тодорка Костова 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 : 

 

106. 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 Тодорка Костова Костова - следовател в Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Бургас с ранг 

„следовател в НСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Петя Стоянова е атестирана. 

  

107. 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".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Мария Шойлекова е 

атестирана. 

108. 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". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Светослав Стойнов  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 : 
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109. 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 Светослав Николаев Стойнов - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Кубрат с ранг „прокурор в РП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Силвина Йовчева 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 1 „въздържал 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 Силвина Дачкова Йовчева - съдия в Районен съд 

гр. Силистра с ранг „съдия в РС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Биляна Кисева е атестирана. 

111. Атестирането на Биляна Силвионова Кисева - 

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

ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г. - комплексна оценка 

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

решение, с което да определи на Искра Георгиева 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 : 

 

112. 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 Искра Николова Георгиева - следовател в 

Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. 

Пазарджик с ранг „следовател в ОСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Константин Попов е атестиран. 

113. 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: Не провежда атестиране на Димо Цолов, 

поради неподаване на заявление. 

114. 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.  
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 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Невена Владимирова е 

атестирана. 

115. Атестирането на Невена Бойкова Владимирова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли 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 Десислава Христова Йотова-

Димитрова  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 : 

 

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 Десислава Христова Йотова - Димитрова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Видин 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 Албена Рачева  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 
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Р Е Ш И : 

 

117. 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 Истилиянова Рачева - прокурор в 

Софийска районна прокуратура 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 Илиян Рангелов 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 : 

 

118. 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 Илиян Горанов Рангелов - прокурор в Софийска 

районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" ОПРЕДЕЛЯ на 

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Павлета Добрева е атестирана. 

119. Атестирането на Павлета Василева Добрева - 

съдия в Районен съд гр. Разград е извършено с решение на 
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ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА".  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Здравко Делиев е атестиран. 

120. Атестирането на Здравко Сабинов Делиев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 44/12.11.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Гергана Недева е атестирана. 

121. Атестирането на Гергана Великова Недева - съдия 

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

протокол №51/10.12.2009 г - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Велизар 

Русинов, поради неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е ШИ : 

122. 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: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Малина Борисова 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 : 
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123. 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 Малина Борисова Борисова - следовател в 

Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Шумен 

с ранг „следовател в ОСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Тонева е атестирана. 

124. Атестирането на Росица Неделчева Тонева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище е извършено с 

решение на ВСС по протокол №51/10.12.2009 г - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА" 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Диана Дамянова 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 : 

 

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 Дияна Иванова Дамянова - следовател в Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Видин с ранг 
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„следовател в ОСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Десислав Пиронева 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 : 

 

126. 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 Георгиева Пиронева - прокурор в 

Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Татяна Станчева е 

атестирана. 

 

127. Атестирането на Татяна Станчева Станчева - 

Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. Гълъбово е 

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

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Антония Богданова  е 

атестирана. 
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128. Атестирането на Антония Дончева Богданова - 

Делчева - прокурор в Софийска районна прокуратура е 

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

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Юлияна Силянова е 

атестирана. 

129. Атестирането на Юлияна Емилова Силянова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с 

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

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Златко Стоянов е атестиран. 

130. 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: Не провежда атестиране на Валентина 

Огнева, поради неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

131. Не провежда атестиране на Валентина 

Константинова Огнева- следовател в Окръжен следствен отдел 

към Окръжна прокуратура гр. Варна поради подадено заявление 

за отказ от участие в конкурс чрез атестиране за съдия в 

Районен съд. 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Галина 

Маринова Енчева, поради неподаване на заявление за участие. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

 

132. Не провежда атестиране на Галина Маринова 

Енчева- съдия в Окръжен съд гр. Силистра поради не подаване на 

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

класиране за длъжността. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, това беше за оценките. Сега 

ще ви предложа да гласуваме класирането. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме явно. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

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

класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез 

атестиране за длъжността „СЪДИЯ" В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Извършва класиране на кандидатите, участващи в 

конкурса чрез атестиране, за длъжността "съдия" в 

Районните  съдилища, съгласно приложения списък, който се 

счита за неразделна част от настоящия стенографски 

протокол. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, щатните бройки са 27 и те са 

разпределени както следва: РС София – 6 бр. Има предложение на 

административния ръководител. РС Видин – 2 бр. Има предложение 

на адм. ръководител. После  РС Силистра, Плевен, 

СредецОряховица, Белоградчик Къстендил, Момчилград, Ардино, 

Луковит, Лом, Разград, Исаперих, Мадан, Добрич, Димитровград, 
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Девня, Радомир и Перник са с по 1 щатна бройка, с изключение на 

РС Добрич – 2 щ.бр. Няма предложение на административните 

ръководители. РС Девня има едно предложение на 

административния ръководител. Радомир – предложение на адм. 

ръководител, но колегата, който е предложен е избран за 

председател на РС Трън. Независимо от това трябва да преценим. 

И РС Перник – 1 щ.бр., няма предложение на административния 

ръководител.  

Под № 18  Иво Петров, това е предложение на адм. 

ръководител на СРС. Под № 19 Мариела Викторова Йосифова – 

това е предложението за РС Видин от едната щ.бр. Под № 48 

Магдалена Людмилова Стоянова – РС Видин – предложение на 

адм. ръководител. Под № 69 Райна Стефанова – предложение на 

адм.ръководител на СРС. Под № 69 Райна Стефанова – 

предложение на адм. ръководител на СРС, № 76 Христина 

Гарванска – предложение на адм.ръководител на СРС, № 80 Ивета 

Миткова Антонова – предложение на адм.ръководител на СРС.  

Както ви казах Михаил Алексов РС Радомир е избран за 

председател на РС Трън. № 97 Радост Бошнакова – предложение 

на адм.ръководител на СРС, Галина Кръстева Анастасова – 

предложение на адм.ръководител, под № 111 Добрина Иванчева – 

предложение на адм.ръководител на РС Девня. Това са 

предложенията. Само че аз отказ не съм получил за Радомир, но е 

избран, пак повтарям, за председател на Трън. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате думата, колеги. Г-жо 

Петрова, заповядайте! 

РАДКА ПЕТРОВА: Колеги, аз ви предлагам да гласуваме 

за мястото в РС Перник, колегата Боснешки, който е № 73. Той е 

съдия в Брезник в моментна. Както ви обясних и онзи ден, има 
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обективни причини да му е затруднено пътуването. Извън това е 

отличен юрист, много уважаван, колегите в Перник ще го приемат с 

радост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други? Г-жо Кипринска. 

МАЯ КИПРИНСКА: Искам да ви обърна внимание на 

кандидатурата на Константин  Попов под № 11 в списъка, като 

кандидат за СРС. За неговата работоспособност свидетелстват 

досъдебните производства с икономически характер, които той 

работи повече от 10 години като следовател, а от 2 години като 

прокурор. За безупречния му морал и честност в служебната му 

дейност, свидетелстват отличията, с които е награждаван, 

включително и ние пролетта го наградихме за един особен принос, 

но тъй като делото е вече на инстанция обжалване на присъдата, не 

искам на фиксирам вниманието на медиите за конкретното дело. 

Затова ви моля да подкрепим неговата кандидатура за СРС. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Аз имам въпрос, г-жо Кипринска. Ако 

все пак той не бъде избран, той има няколко желания. Ако неговите 

качества са такива каквито казвате, колегите да имат предвид и 

желанията. Говорим за един подбор, който г-жа Кипринска предлага 

на СРС. Виждаме обаче, че има и други желания колегата и да 

имаме предвидя за някои от следващите – за Перник, за Радомир.  

Други предложения? 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, искам да насоча 

вниманието ви към кандидатурата на Красимира Тончева Донева 

под № 81. Тя е съдия в Ямбол, с много добри показатели е, но има 

семейни проблеми и това е основната причина да иска да се 

премести като съдия в РС Средец. Трябва да уважаваме тези лични 

семейни проблеми, когато са налице и да помагаме когато е 

възможно. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Аз също искам да се присъединя 

към това предложение. Също имам впечатления от колегата. За мен 

е много добър съдия и това ,че от Ямбол иска да отиде в Средец, 

очевидно има други причини. Ямбол ще загуби но все пак трябва да 

уважаваме това. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Ямбол ще загуби, но ще укрепим Средец. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да, да. Други предложения? Г-н 

Пенчев. 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Колеги, аз искам да ви обърна 

внимание върху кандидатурата на Цветелина Кържева, която е под 

№ 58. Тя е съдия в РС София, но е предпочела да бъде във Видин, 

първо желание, и второ желание Белоградчик. Тъй като за Видин 

има предложение на адм. ръководител, нека да уважим желанието 

й за Белоградчик. Тя е опитен съди и колкото и да е странно да 

отиде в Белоградчик... Но, всеки си има някакви причини.  

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Уважаеми колеги, онзи ден имах 

среща с председателя на СРС, който сподели с мен факта, че е 

направил предложение на една голяма част на командированите в 

съда съдии. Вие сами знаете, че конкурсите се обявиха м. март, 

предложенията дойдоха април. Конкурсите чрез атестиране се 

забавиха. Това, че е направил предложение на някои от 

кандидатурите ги е успокоило и ги е накарало просто да не работят. 

И, казва, единствено, че факта, че са командировани при мен, не 

съм направил предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно 

наказание, поради което тук съм си отбелязал кандидатурата под № 

18 Иво Петров, която той фактически не поддържа, а на негово 

място сочи кандидатурата на Десислава Георгиева Янева под № 12. 
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Кандидатурата под № 69 на Райна Георгиева Стефанова също е 

разочаровала адмн. ръководител на СРС. На нейно място ми 

посочи кандидатурата под № 104 Цветелина Захариева Михайлова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Професор Груев. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, аз искам да кажа само 

няколко думи. Председателят на СРС общо взето се съобразява с 

онази кадрова политика, с която ние се мъчим въобще в софийския 

регион да въведем. Всичките кандидати   бяха командировани и са 

командировани в СРС и честно казано, те трябваше да бъдат 

изпробвани в бой. Това, което аз публично доста пъти съм 

публикувал, че  ние се бавим с тези конкурси, защото виждате, те са 

обявени в началото на годината, а в края ги разглеждаме. Тепърва 

предстоят и процедурите по обжалването, в конкретния случай на 

най-натовареният съд в държавата се оказа плюс, защото даде 

възможност на административния ръководител близо години наред 

да работи или наблюдава работата на тези колеги. В този смисъл 

това, което каза г-н Стоянов, председателят на СРС го сподели и с 

мен и ме помоли да ви го предам на вас, като негово становище. 

Така че ви моля да имате предвид тези корекции и зад кого застава. 

Аз лично ще подкрепя. Благодаря ви! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако ми позволите, колеги, искам две 

предложения да направя и после едно принципно становище да 

изразя. За Плевен бих ви препоръчала кандидатурата под № 22 на 

Борислава Якимова. Познавам я, тя е млад колега, в момента е 

прокурор в РП Плевен, но не всичките 11 години е била прокурор, 

била е и следовател в ОСС Плевен, но още от тогава знам, че тя 

искаше и кандидатстваше за съдийско място, но не е успявала да се 

класира. Познавам работата й, почтен човек е и добър 

професионалист и затова предлагам да я подкрепим. 
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Още едно предложение искам да ви направя, това е под 

№ % Ромео Парашкевов Яков. Ромео Яков, вие вероятно си 

спомняте, той първо е посочил Плевен и второ Луковит. Аз 

предлагам да го изберем за съдия в Луковит. Той кандидатстваше 

за председател, дългогодишен прокурор, районен прокурор на 

Никопол. При условие, че е първи по ред, сега е желанието му за 

редови съдия в Луковит мисля ,че  на базата на неговия опит, може 

да се справи. 

Още нещо, което е в съответствие с тълкуването на чл. 

193 от закона. Там където нямаме конкретни предложения, където 

няма мнения на колеги, където няма обосновка от административни 

ръководители, за да запълним местата, защото това са все пак 

колеги с много добра оценка, да имаме предвид и да гласуваме 

според буквата за закона първия, който е по реда на класирането, 

тъй като няма логика да не изберем колеги, при условие, че те 

отговарят на изискванията на чл. 193. Мисля, че е разумно, иначе 

да обявяваме наново и наново конкурси, без да сме си приложили 

закона както трябва. 

Има ли други предложения или да пристъпваме? 

Заповядайте, г-н Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Сега като гледах списъка виждам, че 

под № 87 Гергана Недева кандидатства на няколко места около 

София. Тя е съдия в РС Тутракан. От председателя на ОС Силистра 

знам, че в Тутракан е може би най-добрата съдийка. Кандидатства 

тук чисто по житейски причини. Аз апелирам, ако не изберем до № 

87 някой друг за Радомир, да я подкрепим нея. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли още предложения? /Няма/ 

Да пристъпим тогава към гласуване. Г-н Шопов. 
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17. 3.Относно: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за 

преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране 

за длъжността „СЪДИЯ" В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА по 

поредността на класирането до попълване на местата - 27 

щатни бройки. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Петров Деянов, желание за 

Кюстендил. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Първи е колегата, първо желание – 

избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 
1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа "за", 2 

"против" и 3 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Пламен Петров Деянов 

- следовател в ОСлС гр. Благоевград, с ранг "следовател в НСлС",  

в длъжност "съдия" в Районен съд  гр.  Кюстендил , с ранг 

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

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Вихра Костадинова Попхристова – РС 
София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 
 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 1 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Вихра Костадинова 

Попхристова - следовател в СтСлС, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Дария Кирилова Христова – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

  

3. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Дария Кирилова 

Христова- следовател в ОСлС гр. Пловдив, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Тодорка Костова Костова – РС Средец. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.  Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

4. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 1 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Тодорка Костова 

Костова- следовател в ОСлС гр. Бургас, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Средец. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ромео Парашкевов Яков. Първо 

желание РС Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

5. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 1 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Ромео Парашкевов 

Яков - административен ръководител - районен прокурор на РП гр. 

Никопол, в длъжност "съдия" в Районен съд гр.Плевен. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Луковит. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е колегата в 

Луковит. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

5.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа "за", 0 

"против" и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Ромео Парашкевов 

Яков - административен ръководител - районен прокурор на РП гр. 

Никопол, с ранг "прокурор в АП",  в длъжност "съдия" в Районен 

съд  гр. Луковит , с ранг "съдия в АС", считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Тодорова Иванова – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

6. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 1 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Евгения Тодорова 

Иванова - прокурор в РП гр. Стара Загора, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр.София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание РС Добрич. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Няма предложение, но е първа в 

класирането. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа "за", 0 

"против" и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Евгения Тодорова 

Иванова - прокурор в РП гр. Стара Загора, с ранг "прокурор в АП",  
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в длъжност "съдия" в Районен съд  гр. Добрич, с ранг "съдия в 

АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: В Добрич остава eдна бройка.  

Наталия Семова Рйкова-Атанасова. Първо желание – РС 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Наталия Семова 

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

Районен съд гр.Плевен. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не и избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 4 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Наталия Семова 

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

Районен съд гр.София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Колева Петкова. Първо желание 

– РС Девня. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Тук има предложение, но не за нея. 

Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

8. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Петя Колева 
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Петкова-прокурор в РП гр. Варна, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр.Девня. 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Второ желание – РС Добрич. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: За Добрич няма предложения. 

Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 15 гласа "за", 2 

"против" и 3 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Петя Колева Петкова-

прокурор в РП гр. Варна, с ранг "прокурор в АП",  в длъжност 

"съдия" в Районен съд  гр. Добрич , с ранг "съдия в АС", 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Кънчева Чолакова. Първо 

желание – РС Разград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Няма предложение, има място. 

Гласуваме. Още един глас. Избрана е колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

9. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 1 

"против" и 3 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Светлана Кънчева 

Чолакова - прокурор в РП гр. Разград,  ранг "прокурор в АП",  в 

длъжност "съдия" в Районен съд  гр. Разград , с ранг "съдия в 

АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Юлияна Емилова Силянова. Първо 

желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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10. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Юлияна Емилова 

Силянова-прокурор в РП гр. София, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр.София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Константин Николов Попов. Първо 

желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имаше предложение направено тук. 

Гласуваме. 12 гласа, не е избран колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

11. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 0 

"против", 8 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Константин Николов 

Попов -прокурор в РП гр. София, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр.София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11.1. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 

0 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Константин 

Николов Попов -прокурор в РП гр. София, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Перник. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС Радомир. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте,колеги. Избран е за 

Радомир. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11.2. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 0 

"против" и 4 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Константин Николов 
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Попов -прокурор в РП гр. София, с ранг "прокурор в АП",  в 

длъжност "съдия" в Районен съд  гр. Радомир, с ранг "съдия в 

АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десислава Георгиева Янева. Първо 

желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 0 

"против" и 4 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА  Десислава Георгиева 

Янева - съдия в ОС гр. Хасково, с  ранг "съдия в АС",  в длъжност 

"съдия" в Районен съд  гр. София, с ранг "съдия в АС", считано 

от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Георгиева Семерджиева. Първо 

желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Петя Георгиева 

Георгиева-Семерджиева-съдия в РС гр. Велинград, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвия Борисова Русева. Първо 

желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Силвия Борисова 



 62 

Русева - следовател в СтСлС, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Райко Димитров Стоянов. Първо 

желание  - РС Средец. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Райко Димитров 

Стоянов - прокурор в РП гр. Бургас, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Средец. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димо Николов Николов. Първо 

желание – РС Средец. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 3 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Димо Николов 

Николов - прокурор в РП гр. Бургас, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Средец. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Камелия Бориславова Николова – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

17. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Камелия 

Бориславова Николова -прокурор в СГП, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Иво Николаев Петров. Първо желание 

– СРС. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 0 

"против", 8 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Иво Николаев 

Петров - съдия в РС гр. Ботевград, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мариела Викторова Йосифова – РС 

Видин. Предложение на адм. ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 0 

"против" и 4 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА  Мариела Викторова 

Йосифова - прокурор в РП гр. Видин,   ранг "прокурор в  ОП",  в 

длъжност "съдия" в Районен съд  гр. Видин, с ранг "съдия в 

ОС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Антония Богданова Делчева – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

20. След проведеното тайно гласуване с 15гласа "за", 2 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Антония Богданова 

Делчева - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд 

гр. София. 



 64 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Ангелина Гергинова Гергинска 

Йорджева Първо желание  - РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Ангелина Гергинова 

Гергинска Йорджева - съдия в РС гр. Сливница, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Борислава Илиева Якимова – РС 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение. Гласуваме. 

Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

22. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 0 

"против" и 4 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА   Борислава Илиева 

Якимова - прокурор в РП гр. Плевен,   ранг "прокурор в  АП",  в 

длъжност "съдия" в Районен съд  гр. Плевен, с ранг "съдия в 

АС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Асенова Щъркелова – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

23. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Евгения Асенова 

Щъркелова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Сиана Генадиева Генадиева – РС 

Девня. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Нямаме предложение, има място. 

Гласуваме.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Има предложение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение? Аз затова исках 

да уточня. Още един глас, колеги. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

24. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 4 

"против", 8 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Сияна Генадиева 

Генадиева - прокурор в РП Варна, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. Девня. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Николина Симеонова Ангелова – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

25. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Николина 

Симеонова Ангелова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Влади Асенов Цанков – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

26. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 6 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Влади Асенов 

Цанков - следовател в СтСлС, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

26.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 5 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Влади Асенов 

Цанков - следовател в СтСлС, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. Перник. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Албена Истилиянова Рачева – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

27. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 4 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Албена 

Истилиянова Рачева -  прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Силвия Атанасова Антова-Рангелова – 

РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

28. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Силвия Атанасова 

Антова-Рангелова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Бойка Асенова Димитрова-Велчева. 

Първо желание – РС София. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

29. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА  Бойка Асенова 

Димитрова - Велчева - прокурор в СРП , в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

29.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА  Бойка Асенова 

Димитрова - Велчева - прокурор в СРП , в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Перник.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Диана Константинова Кръстилева – РС 

София 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

30. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Диана 

Константинова Кръстилева - прокурор в СРП , в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Стефан Недялков Рачев. Първо 

желание – София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 



 68 

31. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Стефан Недялков 

Рачев - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд гр. 

София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Николов Николов – Добрич, 

местата са попълнени. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

32. Не провежда гласуване за Пламен Николов 

Николов - прокурор в РП гр. Добрич, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр.Добрич , поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Камелия Величкова Първанова. Първо 

желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

33. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА  Камелия 

Величкова Първанова - съдия в РС гр. Плевен, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ:Весела Трайкова Живкова Офицерска. 

Първо желание – РС Средец. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

34. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА   Весела Трайкова 
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Живкова Офицерска  - съдия в РС гр. Оряхово, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Средец..  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ирена Колева Георгиева – РС Горна 

Оряховица 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Тук нямаме предложение. 

Гласуваме. Още един глас. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

"против" и 1 "въздържал се"  ПРЕМЕСТВА Ирена Колева 

Георгиева - съдия в РС гр. Бяла,  с ранг "съдия в ОС",  в длъжност 

"съдия" в Районен съд  гр.  Горна Оряховица , с ранг " съдия в 

ОС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Янев Панайотов – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

36. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА   Пламен Янев 

Панайотов - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд 

гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Виолета Марчева Михайлова-Тонева – 

РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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37. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА   Виолета Марчева 

Михайлова - Тонева - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Огнян Христов Гълъбов – РС 

Димитровград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

"против" и 1 "въздържал се"  ПРЕМЕСТВА Огнян Христов 

Гълъбов - прокурор в РП гр. Димитровград,  с ранг "прокурор в ОП",  

в длъжност "съдия" в Районен съд  гр.  Димитровград , с ранг " 

съдия в ОС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Стоян Людмилов Тонев – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

39. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 3 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА   Стоян Людмилов 

Тонев - съдия в РС гр. Пловдив, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Павлета Василева Добрева – РС 

София, първо желание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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40. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА   Павлета Василева 

Добрева - съдия в РС гр. Разград, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Радомир. Не 

повежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

40.1. Не провежда гласуване за Павлета Василева 

Добрева - съдия в РС гр. Разград,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Радомир, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станислава Иванова Полетинска – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

41. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 4 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Станислава 

Иванова Полетинска - прокурор в РП гр. Сливница, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Румяна Димитрова Раденкова – РС 

Радомир, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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42.   Не провежда гласуване за  Румяна Димитрова 

Раденкова - прокурор в РП гр. Перник,  кандидат за  длъжността 

"съдия" в Районен съд гр. Радомир, поради попълване на 

местата 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Цецо Николов Рабаджиев. Първо 

желание РС Плевен, няма места. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Няма място. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

  

43. Не провежда гласуване за    Цецо Николов 

Рабаджиев - административен ръководител-районен прокурор в РП 

гр. Луковит,  кандидат за длъжността "съдия" в Районен съд гр. 

Плевен, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Луковит, също е 

запълнено местото, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

43.1. Не провежда гласуване за    Цецо Николов 

Рабаджиев - административен ръководител-районен прокурор в РП 

гр. Луковит,  кандидат за длъжността "съдия" в Районен съд гр. 

Луковит, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ралица Райкова Данкова – РС Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА   Ралица Райкова 
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Данкова - административен ръководител-председател на РС гр. 

Кула, в длъжност "съдия" в Районен съд гр. Перник. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Ралица Райкова 

Данкова - административен ръководител-председател на РС гр. 

Кула, в длъжност "съдия" в Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС Радомир, мястото 

е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44.2. Не провежда гласуване за  Ралица Райкова 

Данкова - административен ръководител-председател на РС гр. 

Кула,  кандидат за длъжността "съдия" в Районен съд гр. 

Радомир, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Димитрова Кавракова-Аршева – 

РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

45. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Мария Димитрова 

Кавракова - Аршева - прокурор в РП гр. София, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Елица Денчева Бояджиева – РС 

Разград, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

46. Не провежда гласуване за Елица Денчева 

Бояджиева - съдия в РС гр. Исперих, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр.Разград , поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Златко Христов Стоянов-Каракачанов – 

РС София 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

47. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА  Златко Христов 

Стоянов - Каракачанов- прокурор в РП гр. София, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Магдалена Людмилова Стоянова – РС 

Видин 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

"против" и 1 "въздържал се"  ПРЕМЕСТВА Магдалена Людмилова 

Стоянова-  съдия в РС гр. Кула,  с ранг "съдия в ОС",  в длъжност 

"съдия" в Районен съд  гр.  Видин, с ранг " съдия в ОС", 

считано от датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ:Анета Георгиева Илинска – РС София 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

 

49. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Анета Георгиева 

Илинска- съдия в РС гр. Дупница, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Здравко Сабинов Делиев. Първо 

желание Мадан. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

"против" и 1 "въздържал се"  ПРЕМЕСТВА Здравко Сабинов 

Делиев -  прокурор в РП гр. Пловдив,  с ранг "прокурор в ОП",  в 

длъжност "съдия" в Районен съд  гр. Мадан, с ранг " съдия в 

ОС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Анна Мариянова Алексова -  РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

51. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Анна Мариянова 

Алексова- прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд 

гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Христова Шойлекова-Маринова. 

Първо желание – РС София. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

52. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Мария Христова 

Шойлекова- Маринова- съдия в РС гр. Самоков, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Извинявайте, за протокола да отразя  

за Делиев, че не провежда гласуване, поради ... 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Къде е този Делиев? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дето го избрахме за Мадан. Не 

провежда за второ желание.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Георгиев . 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

53. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Пламен Георгиев 

Димитров- прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд 

гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Валентин Димитров Петров. Първо 

желание  – РС Димитровград, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

54. Не провежда гласуване за  Валентин Димитров 

Петров - следовател в ОСлС гр Хасково, кандидат за длъжността 

"съдия" в   Районен съд гр. Димитровград.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

54.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА, Валентин 

Димитров Петров - следовател в ОСлС гр Хасково в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС Момчилград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

54.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА, Валентин 

Димитров Петров - следовател в ОСлС гр Хасково в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Момчилград. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание – РС Ардино. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имаме ли за Ардино? Да. 

Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

54.3. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА, Валентин 

Димитров Петров - следовател в ОСлС гр Хасково в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Ардино.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пето желание – РС Средец. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Средец също има друго 

предложение.Гласуваме. Не е избран. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

54.4. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА, Валентин 

Димитров Петров - следовател в ОСлС гр Хасково в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Средец. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:  Шесто желание, не провежда 

гласуване за РС Добрич, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

54.5. Не провежда гласуване за  Валентин Димитров 

Петров - следовател в ОСлС гр Хасково, кандидат за длъжността 

"съдия" в  Районен съд гр. Добрич, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:  Седмо желание, не провежда 

гласуване за РС Плевен, мястото е заето. 

 

 ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

54.6. Не провежда гласуване за  Валентин Димитров 

Петров - следовател в ОСлС гр Хасково, кандидат за длъжността 

"съдия" в  Районен съд гр. Плевен поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:  Осмо желание, не провежда гласуване 

за РС Горна Оряховица, мястото е заето. 
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 ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

54.7. Не провежда гласуване за  Валентин Димитров 

Петров - следовател в ОСлС гр Хасково, кандидат за длъжността 

"съдия"  в Районен съд гр. Горна Оряховица, поради 

попълване на местата.  

ГЕОРГИ ШОПОВ:Миглена Кирилова Митрева. Първо 

желание – Лом. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Няма предложение. Гласуваме. 

Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

55. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа "за", 

1 "против" и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Миглена Кирилова 

Митрева-Тодорова - прокурор в РП гр. Лом, с ранг "прокурор в ОП",  

в длъжност "съдия" в Районен съд  гр.  Лом , с ранг " съдия в 

ОС", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Дончев Петков. Първо 

желание РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

56.  След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Пламен Дончев 

Петков - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд гр. 

София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Дончев Петков, второ желание 

РС Перник. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

56.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Пламен Дончев 

Петков - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд гр. 

Перник. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС Радомир, не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

56.2. Не провежда гласуване за  Пламен Дончев 

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

Районен съд гр. Радомир, поради попълване на местата.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Георги Атанасов Петров – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

57. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Георги Атанасов 

Петров - следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София в 

длъжност "съдия" в Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Цветелина Славчева Кържева. Първо 

желание – РС Видин, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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58. Не провежда гласуване за Цветелина Славчева 

Кържева-Тенева - съдия в Районен съд гр. София, кандидат за 

длъжността "съдия" в   Районен съд гр. Видин, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Белоградчик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

58.1.На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа "за", 0 

"против" и 1 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Цветелина Славчева 

Кържева-Тенева - съдия в Районен съд гр. София, с ранг "съдия в 

ОС",  в длъжност "съдия" в Районен съд  гр.  Белоградчик, с 

ранг " съдия в ОС", считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Неделчо Спасов Ангелов. Първо 

желание – РС Димитровград, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

59. Не провежда гласуване за  Неделчо Спасов 

Ангелов - следовател в ОСл С гр. Стара Загора, кандидат за 

длъжността "съдия" в   РС гр. Димитровград, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Момчилград. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Има човек от Момчилград, който 

кандидатства. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте. Не е избран. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

 

59.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Неделчо Спасов 

Ангелов - следовател в ОСлС гр. Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Момчилград. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание - РС Ардино. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Там има предложение.Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

59.2. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 2 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Неделчо Спасов 

Ангелов - следовател в ОСлС  гр. Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Ардино. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание - РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

59.3. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Неделчо Спасов 

Ангелов - следовател в ОСлС гр. Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:  Пето  желание - РС Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

59.4. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Неделчо Спасов 
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Ангелов - следовател в ОСл С гр. Стара Загора, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Перник. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Петър Николов Джунов – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

60. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Петър Николов 

Джунов - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд 

гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Лилия Стефанова Стефанова  - РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

61. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Лилия Стефанова 

Стефанова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд 

гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Илиян Горанов Ангелов – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

62. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Илиян Горанов 
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Рангелов- прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Районен съд 

гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десислава Георгиева Пиронева- РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

63. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 2 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Десислава 

Георгиева Пиронева - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Иванова Запрянова-Бицина – 

РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

64. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Евгения Иванова 

Запрянова-Бицина - следовател в ОСлС гр. Пловдив в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитринка Емилова Куприндийска-

Кочанова. Първо желание – РС Разград, не провежда гласуваме 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

65. Не провежда гласуване за Димитринка Емилова 

Купринджийска - Кочанова - следовател в ОСлС гр. Разград, , 

кандидат за длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Разград, 

поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС- Исперих. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

65.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", 1 "против" и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Димитринка 

Емилова Купринджийска - Кочанова - следовател в ОСлС гр. 

Разград, с ранг "следовател в ОСлС",  в длъжност "съдия" в 

Районен съд  гр.  Исперих , с ранг " съдия в ОС", считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ:Стелиян Антонов Кралев. Първо 

желание – РС Девня.Има предложение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Още един глас. Не е 

избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

66. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 3 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Стелиан Антонов 

Кралев - следовател в ОСлС гр. Варна, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Девня. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание Добрич, не провежда 

гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

66.1. Не провежда гласуване за Стелиан Антонов 

Кралев - следовател в ОСлС гр. Варна, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Добрич, поради попълване на 

местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Малина Борисова Борисова. Първо 

желание – РС Плевен, мястото е заето, не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

67. Не провежда гласуване за Малина Борисова 

Борисова - следовател в ОСлС гр. Шумен, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Плевен., поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Луковит, не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

67.1. Не провежда гласуване за Малина Борисова 

Борисова - следовател в ОСлС гр. Шумен, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Луковит, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дияна Иванова Дамянова. Първо 

желание – РС Видин, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

68. Не провежда гласуване за Дияна Иванова 

Дамянова -следовател в ОСлС гр. Видин, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Видин, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Райна Георгиева Стефанова. Първо 

желание – РС София. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Още един глас. Не се 

приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

69. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Райна Георгиева 

Стефанова -  съдия в РС гр. Петрич, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Албена Георгиева Александрова-

Миронова – РС Лом, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

70. Не провежда гласуване за Албена Георгиева 

Александрова-Миронова - съдия в РС гр. Оряхово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Лом, поради попълване 

на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Плевен, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

70.1. Не провежда гласуване за Албена Георгиева 

Александрова-Миронова - съдия в РС гр. Оряхово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Плевен, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС Видин, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

 

70.2. Не провежда гласуване за Албена Георгиева 

Александрова-Миронова - съдия в РС гр. Оряхово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Видин, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Атанас Ясунов Узунов. Първо желание 

– РС Момчилград 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение за него. 

Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

71. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 2 

"против" и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Атанас Ясенов Узунов 

- прокурор в РП гр. Момчилград,   в длъжност "съдия" в Районен 

съд  гр. Момчилград, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Таня Петрова Киркова. Първо желание 

Момчилград./Гласове от залата: Току що го избрахме/ Само 

докладвам за протокола, колеги. Мястото е заето, не провежда 

гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

72. Не провежда гласуване за Таня Петрова Киркова - 

административен ръководител - председател на РС гр. 

Ивайловград, кандидат за длъжността "съдия" в Районен съд  гр. 

Момчилград , поради попълване на местата. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание  - РС Ардино. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: тук има предложение, има място. 

Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

72.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа "за", 0 

"против" и 1 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА   Таня Петрова 

Киркова - административен ръководител - председател на РС гр. 

Ивайловград, в длъжност "съдия" в Районен съд  гр. Ардино, 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петър Веселинов Боснешки – РС 

Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение, има и място. 

Гласуваме. Избран е колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

73. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа "за", 0 

"против" и 1 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА  Петър Веселинов 

Боснешки - съдия в РС гр. Брезник, в длъжност "съдия" в 

Районен съд  гр. Перник, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Невена Бойкова Владимирова – РС 

Димитровград, не провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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74. Не провежда гласуване за Невена Бойкова 

Владимирова,- прокурор в РП гр. Харманли, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Димитровград, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Розалина Георгиева Ботева – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

75. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 4 

"против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Розалина Георгиева 

Ботева -  съдия в РС гр. Търговище, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Христина Ботева Гарванска – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на административния 

ръководител.  Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

76. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 2 

"против" и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА  Христина Ботева 

Гарванска - съдия в РС гр. Благоевград, в длъжност "съдия" в 

Районен съд  гр. София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Галя Иванова Митева. Не провежда 

гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

 

77. Не провежда гласуване за Галя Иванова Митева - 

прокурор в РП гр. Добрич, кандидат за длъжността "съдия" в 

Районен съд  гр. Добрич, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Биляна Силвионова Кисева – РС 

Разград, не провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

78. Не провежда гласуване за Биляна Силвионова 

Кисева - съдия в РС гр. Никопол, кандидат за длъжността "съдия" 

в Районен съд  гр. Разград, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Исперих, не 

провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

78.1. Не провежда гласуване за Биляна Силвионова 

Кисева - съдия в РС гр. Никопол, кандидат за длъжността "съдия" 

в Районен съд  гр. Исперих, поради попълване на местата. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ:  Мариета Спасова Спасова – РС Горна 

Оряховица, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

79. Не провежда гласуване за Мариета Спасова 

Спасова - съдия в РС гр. Свищов, кандидат за длъжността 
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"съдия" в Районен съд  гр. Горна Оряховица, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивета Миткова Антонова – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на ръководителя. 

Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

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

"против" и 1 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА    Ивета Миткова 

Антонова - съдия в РС гр. Смолян, в длъжност "съдия" в 

Районен съд  гр. София, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимира Тончева Донева – РС 

Средец. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Направено е предложение, има 

място.Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

81. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа "за", 0 

"против" и 1 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА  Красимира Тончева 

Донева - съдия в РС гр. Ямбол, в длъжност "съдия" в Районен 

съд  гр. Средец, считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петя Петкова Стоянова – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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82. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Петя Петкова 

Стоянова -  съдия в РС гр. Бургас, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Таня Георгиева Плахойчева – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

83. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Таня Георгиева 

Плахойчева -  съдия в РС гр. Варна, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Татяна Станчева Станчева – Иванова 

– РС Димитровград, първо желание. Мястото е заето, не провежда 

гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

84. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова- - прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Димитровград, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Средец, мястото е 

заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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84.1. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова - прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Средец,  поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС Мадан, заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

84.2. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева – Иванова - прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Мадан, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто – РС Момчилград, заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

84.3. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова - прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Момчилград, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пето – РС Ардино, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

84.4. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова -  прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Ардино, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Шесто – РС Разград, заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

84.5. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова -  прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Разград, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Седмо – РС Исперих, заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

84.6. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова - прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Исперих, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Осмо – РС Горна Оряховица, заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

84.7. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова - прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Горна Оряховица, 

поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Девето – РС Луковит, заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

84.8. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова -  прокурор в РП гр. Гълъбово,  кандидат за 
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длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Луковит, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десето – РС Кюстендил, заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

84.9. Не провежда гласуване за Татяна Станчева 

Станчева - Иванова -  прокурор в РП гр. Гълъбово, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Кюстендил, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Михаил Ангелов Алексов. Първо 

желание – РС Радомир, няма места. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

85. Не провежда гласуване за Михаил Ангелов 

Алексов  - прокурор в РП гр. Перник, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Радомир, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ – РС Перник, няма място. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

85.1. Не провежда гласуване за Михаил Ангелов 

Алексов - прокурор в РП гр. Перник, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Перник, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

85.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Михаил Ангелов 

Алексов - прокурор в РП гр. Перник, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светлана Николаева Рачева – Янева – 

РС София, първо желание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

86. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Светлана 

Николаева Рачева - Янева - съдия в РС гр. Бургас, в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Перник, не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

86.1. Не провежда гласуване за Светлана Николаева 

Рачева - Янева - съдия в РС гр. Бургас , кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Перник, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Гергана Великова Недева – РС 

Радомир, мястото за РС Радомир е заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

87. Не провежда гласуване за Гергана Великова 

Недева - съдия в РС гр. Тутракан , кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Радомир, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Перник, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

87.1. Не провежда гласуване за Гергана Великова 

Недева - съдия в РС гр. Тутракан , кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Перник., поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

87.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 1 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Гергана Великова 

Недева - съдия в РС гр. Тутракан, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание – РС Луковит, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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87.3. Не провежда гласуване за Гергана Великова 

Недева - съдия в РС гр. Тутракан , кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Луковит, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пето желание – РС Кюстендил, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

87.4.Не провежда гласуване за Гергана Великова 

Недева - съдия в РС гр. Тутракан , кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Кюстендил, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Вергиния Събева Еланчева. Първо 

желание – РС Момчилград, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

88. Не провежда гласуване за Вергиния Събева 

Еланчева-прокурор в РП гр. Кърджали, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Момчилград, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Ардино, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

88.1. Не провежда гласуване за Вергиния Събева 

Еланчева-прокурор в РП гр. Кърджали, кандидат за длъжността 
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"съдия" в Районен съд  гр. Ардино, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Екатерина Цанкова Микова – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

89. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 3 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Екатерина Цанкова 

Микова -  прокурор в РП гр. Ловеч,  в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Даниела Петрова Попова – РС София, 

първо желание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

90. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 3 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Даниела Петрова 

Попова -  съдия в РС гр. Панагюрище,  в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Перник, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

90.1. Не провежда гласуване за Даниела Петрова 

Попова -  съдия в РС гр. Панагюрище,  кандидат за длъжността 
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"съдия" в Районен съд  гр. Перник, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Гергана Велчова Кирова – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

91. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Гергана Велчова 

Кирова -  съдия в РС гр. Пещера,  в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Виолета Григорова Николова – РС 

Плевен, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

92. Не провежда гласуване за Виолета Григорова 

Николова -  прокурор в РП гр. Плевен,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Плевен, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Нели Савчева Маринова. Първо 

желание – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

93. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Нели Савчева 

Маринова-  съдия в РС гр. Кюстендил,  в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 



 102 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светослав Николаев Стойнов. Първо 

желание – РС Добрич, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

94. Не провежда гласуване за Светослав Николаев 

Стойнов -  прокурор в РП гр. Кубрат,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Добрич, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Девня. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли предложение? /Гласове: 

Има, има./ Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

94.1.След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Светослав 

Николаев Стойнов -  прокурор в РП гр. Кубрат,  в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Девня. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Петров Георгиев – РС София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

95. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Ивайло Петров 

Георгиев- съдия в РС гр. Карлово,  в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. София. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Перник, мястото е 

заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

95.1. Не провежда гласуване за Ивайло Петров 

Георгиев- съдия в РС гр. Карлово,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Перник, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимир Любомиров Кирилов – РС 

Плевен, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :.  

 

96. Не провежда гласуване за Красимир Любомиров 

Кирилов - прокурор в РП гр. Никопол,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Плевен, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Радост Красимирова Бошнакова – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на ръководителя. 

Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

97. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа "за", 0 

"против" и 1 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Радост Красимирова 

Бошнакова -съдия в РС гр. Ихтиман,  в длъжност "съдия" в 

Районен съд  гр. София, считано от датата  на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Йорданов Йорданов – РС 

Девня. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

98. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 

"против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Ивайло Йорданов 

Йорданов - съдия в РС гр. Бургас,  в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Девня. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Павел Хаик Манукян – РС Средец, 

мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

99. Не провежда гласуване за Павел Хаик Манукян - 

прокурор в РП гр. Елхово,  кандидат за длъжността "съдия" в 

Районен съд  гр. Средец, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Неделчева Томова – РС Девня.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

100. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 2 

"против", 16 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Росица Неделчева 

Томова - прокурор в РП гр. Търговище, в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Девня. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Калина Кръстева Анастасова – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на административния 

ръководител. Гласуваме. Избрана е. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

101. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа "за", 

2 "против" и 1 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Калина Кръстева 

Анастасова -съдия в РС гр. Дупница,  в длъжност "съдия" в 

Районен съд  гр. София, считано от датата  на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Диана Крумова Радева – РС Горна 

Оряховица, не провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

102. Не провежда гласуване за Диана Крумова Радева 

- съдия в РС гр. Свищов,  кандидат за длъжността "съдия" в 

Районен съд  гр. Горна Оряховица, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мирослава Неделчева Райчева – 

Сименова – РС Горна Оряховица, не провежда гласуване, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

103. Не провежда гласуване за Мирослава Неделчева 

Райчева - Симеонова - съдия в РС гр. Варна,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Горна Оряховица, 

поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда и за РС Добрич, мястото 

е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

103.1. Не провежда гласуване за Мирослава 

Неделчева Райчева - Симеонова - съдия в РС гр. Варна,  кандидат 

за длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Добрич, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Цветелина Захариева Михайлова – РС 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на административния 

ръководител. Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

104. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 1 

"против" и 3 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Цветелина Захариева 

Михайлова -съдия в РС гр. Пловдив,  в длъжност "съдия" в 

Районен съд  гр. София, считано от датата  на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за втора и 

трета позиция за Перник и Радомир по отношение на Михайлова. 

Десислава Христова Йотова – Димитрова – РС Видин, 

първо желание, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

105. Не провежда гласуване за Десислава Христова 

Йотова - Димитрова - прокурор в РП гр. Видин, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Видин, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание – РС Белоградчик, 

мястото е заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

105.1.Не провежда гласуване за Десислава Христова 

Йотова - Димитрова - прокурор в РП гр. Видин, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Белоградчик, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание – РС Лом, мястото е 

заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

105.2.Не провежда гласуване за Десислава Христова 

Йотова - Димитрова - прокурор в РП гр. Видин, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Лом, поради попълване 

на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пламен Богомилов Ангелов – РС 

Девня, първо желание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има друго предложение.  

Гласуваме. Още един глас. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

106. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 3 

"против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Пламен Богомилов 

Ангелов - съдия в РС гр. Кубрат, в длъжност "съдия" в Районен 

съд гр. Девня. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за РС Добрич. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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106.1. Не провежда гласуване за Пламен Богомилов 

Ангелов - съдия в РС гр. Кубрат,, кандидат за длъжността "съдия" 

в Районен съд  гр. Добрич, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за РС София, 

поради попълване на местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

106.2. Не провежда гласуване за Пламен Богомилов 

Ангелов - съдия в РС гр. Кубрат, кандидат за длъжността "съдия" 

в Районен съд  гр. София, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за РС Разград, 

поради попълване на местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

106.3. Не провежда гласуване за Пламен Богомилов 

Ангелов - съдия в РС гр. Кубрат, кандидат за длъжността "съдия" 

в Районен съд  гр. Разград, поради попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Силвина Дачкова Йовчева – РС 

Разград, не провежда гласуване, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

107. Не провежда гласуване за Силвина Дачкова 

Йовчева - съдия в РС гр. Силистра, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Разград, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за РС Исперих, 

мястото е заето. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

107.1. Не провежда гласуване за Силвина Дачкова 

Йовчева - съдия в РС гр. Силистра, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Исперих, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Наталия Георгиева Дичева – РС Девня. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

108. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 

"против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Наталия Георгиева 

Дичева - съдия в РС гр. Нови Пазар , в длъжност "съдия" в 

Районен съд гр. Девня. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда гласуване за РС Добрич, 

поради попълване на местата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

108.1. Не провежда гласуване за Наталия Георгиева 

Дичева - съдия в РС гр. Нови Пазар,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Добрич, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Росица Велкова Иванова – Стойчева – 

РС София, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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109. Не провежда гласуване за Росица Велкова 

Иванова - Стойчева - съдия в РС гр. Горна Оряховица,  кандидат 

за длъжността "съдия" в Районен съд  гр. София, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимира Недялкова Проданова, не 

провежда гласуване за РС София, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

110. Не провежда гласуване за  Красимира Недялкова 

Проданова - Костадинова - съдия в РС гр. Кюстендил,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. София, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Добрина Иванчева Петрова – РС 

Девня. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение.  Гласуваме. 

Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :  

 

111. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа "за", 1 

"против" и 3 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Добрина Иванчева 

Петрова - съдия в РС гр. Разград,  в длъжност "съдия" в Районен 

съд  гр. Девня, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, само да довърша да се запише 

в протокола. По отношение на Веселка Йорданова – РС София, не 

провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

112. Не провежда гласуване за  Веселка Николова 

Йорданова - съдия в РС гр. Петрич,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. София, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание, заета е бройката. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

112.1.Не провежда гласуване за  Веселка Николова 

Йорданова - съдия в РС гр. Петрич,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Перник, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Трето желание, не провежда 

гласуване, заета е бройката. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

112.2.Не провежда гласуване за  Веселка Николова 

Йорданова - съдия в РС гр. Петрич,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Радомир, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Четвърто желание, заета е бройката. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

112.3. Не провежда гласуване за  Веселка Николова 

Йорданова - съдия в РС гр. Петрич,  кандидат за длъжността 
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"съдия" в Районен съд  гр. Кюстендил, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Пето желание, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.4. Не провежда гласуване за  Веселка Николова 

Йорданова - съдия в РС гр. Петрич,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Плевен, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Шесто, заета е бройката. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

112.5. Не провежда гласуване за  Веселка Николова 

Йорданова - съдия в РС гр. Петрич,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Луковит, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Седмо, заета е бройката. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

112.6. Не провежда гласуване за  Веселка Николова 

Йорданова - съдия в РС гр. Петрич,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Горна Оряховица, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ангелина Георгиева Василева. Първо 

желание РС Луковит, бройката е заета. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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113. Не провежда гласуване за  Ангелина Георгиева  

Василева - прокурор в РП гр. Кнежа,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Луковит, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Ангелова Михайлова. Първо 

желание – РС Момчилград, бройката е заета. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

114. Не провежда гласуване за Мария Ангелова 

Михайлова - административен ръководител-районен прокурор на 

РП гр. Момчилград,  кандидат за длъжността "съдия" в Районен 

съд  гр. Момчилград, поради попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станислав Йорданов Стоянов. 

Всичките са заети места, за които кандидатства, с изключение на 

РС Силистра, само, има свободни бройки. От първо до шесто 

желание не провежда гласуване за Станислав Стоянов, поради 

попълване на местата.. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

115. Не провежда гласуване за  Станислав Йорданов 

Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Исперих, поради попълване на 

местата. 

115.1.Не провежда гласуване за  Станислав Йорданов 

Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за длъжността 
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"съдия" в Районен съд  гр. Разград, поради попълване на 

местата. 

115.2.Не провежда гласуване за  Станислав Йорданов 

Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Средец, поради попълване на 

местата. 

115.3.Не провежда гласуване за  Станислав Йорданов 

Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. Добрич, поради попълване на 

местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За Силистра Станислав Йорданов 

Стоянов. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има думата Стефан Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, аз предлагам да не 

подкрепяме кандидатурата на Станислав Стоянов за съдия в РС 

Силистра, и не за това, че има дисциплинарно дело при нас, а за 

това, че по време на това дисциплинарно дело, на което аз съм 

член установихме, че той и за прокурор много не става./оживление/ 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Колеги, подкрепям становището на 

колегата Петър Петров, тъй като Станислав познавам още от 

първите му стъпки в нашата професия. Просто не е пригоден за 

нашата професия. Беше военен следовател, познавам го, военните 

се отърваха от него, просто не е пригоден. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за Силистра. Още един. 

Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Станислав 
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Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград в длъжност 

"съдия" в Районен съд гр. Силистра. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: За протокола, след пета позиция до 20-

та местата са заети по отношение на Стоянов 

115.6. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр.Горна Оряховица, 

поради попълване на местата. 

115.7. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Плевен, поради 

попълване на местата. 

115.8. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Луковит, поради 

попълване на местата. 

115.9. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Лом, поради попълване 

на местата. 

115.10.Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Видин, поради 

попълване на местата. 

115.11.Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Димитровград, поради 

попълване на местата. 
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115.12. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Белоградчик, поради 

попълване на местата. 

115.13. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Момчилград, поради 

попълване на местата. 

115.14. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Ардино, поради 

попълване на местата. 

115.15.Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Мадан, поради 

попълване на местата. 

115.16. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Перник, поради 

попълване на местата. 

115.17.Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Радомир, поради 

попълване на местата. 

115.18.Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Кюстендил, поради 

попълване на местата. 
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115.19.Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. Девня, поради 

попълване на местата. 

115.20. Не провежда гласуване за  Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП гр. Разград,  кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. София, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Искра Георгиева – РС София, не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

116. Не провежда гласуване за Искра Николова 

Георгиева - следовател в ОСлС Пазарджик, кандидат за 

длъжността "съдия" в Районен съд  гр. София, поради 

попълване на местата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мариета Димитрова Бушандрова – не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

117. Не провежда гласуване за Мариета Димитрова 

Бушандрова - съдия в РС гр. Бургас, кандидат за длъжността 

"съдия" в Районен съд  гр. София, поради попълване на 

местата. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Прекратяваме гласуването. Сега, 

почивка ли?/Почивка/ 

 

/След почивката/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Продължаваме заседанието. Преди 

да започнем с т.1, двете допълнителни точки на комисия „Бюджет и 

финанси", тъй като са кратки. Г-н Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Благодаря, професор Мингова! По 

първата точка предлагаме следното решение: Задължава в срок до 

16.12.2009г. /сряда/ органите на съдебната власт да централизират 

по Единната сметка средствата от касовите си наличности и 

средствата от сметки за наличности, като незабавно уведомят 

Висшия съдебен съвет за размера на централизираните от тях суми 

на посочения имейл. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме явно. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Централизиране на средствата от 

касовите наличности и сметки „Наличности" от органите на 

съдебната власт, във връзка с приключването на бюджетната 

година и спазване на финансовата дисциплина 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е Ш  И: 

ЗАДЪЛЖАВА в срок до 16.12.2009г. /сряда/ органите на 

съдебната власт да централизират по Единната сметка средствата 

от касовите си наличности и средствата от сметки за наличности, 

като незабавно уведомят Висшия съдебен съвет за размера на 
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централизираните от тях суми на e-mail: vss-fin2@del.bg <mailto:vss-

fin2@del.bg>. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По втората допълнителна точка 

предлагаме следното решение: Утвърждава  промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2009г. съгласно 

приложението, неразделна част от решението. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме явно. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2009г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2009г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И продължаваме с т.1 от дневния 

ред. Г-н Шопов, заповядайте! 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за военно-апелативен прокурор на Военно-

апелативна прокуратура. Кандидат е Крум Димитров Манов. 

Предложение на главния прокурор. Комисията предлага на Висшия 

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

Манов комплексна оценка от атестацията „Много добра". 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да проведе избор за назначаване на военно-

апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, в който да 

вземе участие Крум Димитров Манов. С оглед това, че кандидатът е 

единствен, предлагам гласуването да бъде електронно.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Поканете г-н Манов. 

 

/Крум Манов влиза в залата/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! Имате думата съвсем 

накратко да ни запознаете с вашето становище. 

КРУМ МАНОВ: Уважаема госпожо Председателстващ, 

уважаеми дами и господа членове на Висшия съдебен съвет, 

приоритетите в моята досегашна работа и евентуално бъдеща 

такава като административен ръководител на Военно-апелативна 

прокуратура са неразривно свързани със стратегията за развитие на 

прокуратурата и в съответствие с плана за действие по индекса за 

реформа на прокуратурата. Начина на прокламираните цели - 

ефективно, бързо и справедливо правораздаване е чрез 

подобряване на всички показатели на служебната дейност и в 

зависимост с задължението и отговорностите на административния 

ръководител за: На първо място - създаване на организация и 

екипност за изпълнение на законоустановените задачи на 

прокуратурата. На следващо място - мотивиране на магистратите и 

съдебните служители в пределна степен за изпълнение 

добросъвестно и законосъобразно на служебните задължения. 

Гарантиране независимост от външен натиск върху дейността на 

прокуратурата. И не последно място по значение осъществяване на 

контрол и търсене на лична персонална отговорност за 
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професионалното поведение на магистратите и съдебните 

служители.  

Характерно за Военно-апелативната прокуратура, когато 

говорим за модернизация на структурата преди всичко въпроса 

опира до организационната структура. По моето разбиране е 

необходимо да бъдат запазени броя и разположението на петте 

военно-окръжни прокуратури в страната. Знаете, те имат 

достатъчно голяма територия за действие, еднаква почти с 

територията на всяка една апелативна прокуратура. 

Структурирането на звената на Военна полиция, с които работим 

ежедневно и голямата отдалеченост на районите е предпоставка 

броя и месторазположението на военно-окръжните прокуратури да 

бъде запазено. Това от една страна. От друга страна 

съществуването на някои военно-следствени участъци във всяка 

една от военно-окръжните прокуратури е неуместно, неоправдано 

от гледна точка на разходването на консумативи и на други 

материални ресурси. Говоря за следствените участъци, както 

следва: за Софийската военно-окръжна прокуратура, следствения 

участък в гр.Кюстендил, за Плевенската военно-окръжна 

прокуратура, следствения участък в гр.Видин, в гр.Русе следствения 

участък, също не е необходимо според мен съществуването му на 

територията на Варненска военно-окръжна прокуратура. Същото се 

отнася за участъка в гр.Ямбол на Сливенската военно-окръжна 

прокуратура и участъка в гр.Хасково. Съществуването на военните 

следствени участъци е по силата на един нормативен документ за 

разположението на войсковите участъци на Генералния щаб на 

армията от 1954г. Тоест решението за тяхното преструктуриране е 

изцяло в компетентността според мен на ръководството на 

прокуратурата. Единствено проблем ще възникне при формиране на 
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трудовите правоотношения със съдебните служители, но на тях е 

разумно да бъде предложено промяна на трудовото 

правоотношение в частта относно мястото за изпълнението на 

служебните задължения, така че не смятам, че ще възникнат 

някакви проблеми. Решенията на Висшия съдебен съвет, с които 

през годините магистратите са били назначавани не фиксират 

следствени участъци. Те казват, че съответния военен следовател 

или прокурор е назначен за такъв във Военно-окръжна прокуратура 

в еди кой си град, а не фиксират следствен участък, който е към 

тази прокуратура. 

Най-важното е професионалното и ефективно 

изпълнение на служебните задължения. Подобряване на 

показателите във всички аспекти на служебната ни дейност. 

Намаляване броя на върнатите дела, на оправдателните присъди. 

Свеждане до абсолютния минимум на прекратените по давност 

наказателни производства. В качеството си на прокурор във Военно-

апелативна прокуратура приоритет ще бъде и засиления 

инстанционен котрол, ревизии поне един път в годината на всяка 

една от петте военно-окръжни прокуратури, тематични проверки 

поне един път в годината, констатации за всеки един прокурор 

вследствие ревизиите, отразяване в личното му кадрово дело на 

тези констатации и вземане предвид при атестирането му и 

определяне на допълните материални стимули.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако имат въпроси колегите към Вас? 

Има ли въпроси, колеги? Няма. Благодаря Ви! Изчакайте навън. 

/Крум Манов излиза от залата/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, чувствам се задължен да взема отношение, тъй като 
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познавам колегата Манов от септември 91г., когато дойде на работа 

като военен следовател в системата на Военна прокуратура. Той е 

един изключително добър професионалист, има много добър 

организационен опит. Обстоятелството, че след един успешен 

мандат Военната прокуратура е с много добри показатели в рамките 

на Прокуратурата на Република България, което мога да 

демонстрирам и с тази таблица, от която се вижда, че Военно-

апелативната прокуратура на практика е втора по натовареност от 

апелативните прокуратури в страната. Напълно поддържам 

предложението на главния прокурор и моля да подкрепите 

кандидатурата на г-н Манов за втори мандат.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Г-н Цонев. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, главният прокурор г-н Велчев ме помоли да прочета от 

негово име нещо, което той щеше да каже, ако имаше възможност 

да участва в днешното заседание. То е следното. „Генерал Манов 

предложих за военно-апелативен прокурор с убеденост заради 

показаните от него управленски качества и професионални умения. 

Той е авторитетен административен ръководител, ползва се с 

доверието на колегите си и на моето пълно доверие, което е 

заслужил с работата си от предния мандат. Потвърждавам 

предложението си за неговия избор и настоятелно ви моля да го 

подкрепите." 

От своя стана аз също искам да кажа две думи в 

подкрепа кандидатурата на г-н Манов. Той, за него спокойно може 

да се каже, че той е професионалист от висока класа и притежава 

много богат организационен опит. Ползва с изключително високо 

доверие в средите на военните прокурори. Изкара един много 

успешен пълен мандат и напълно основателно, и редно е да му 
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дадем възможност да затвърди постигнатото и да отбележи нови, и 

по-високи резултати в следващия втори мандат.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви! Колеги, гласуването е 

електронно. Гласуваме.  /Влиза Крум Манов/ Колега, Манов, вижте 

екрана, с 18 гласа „за" сте избран за административен ръководител. 

Успех Ви желаем! 

КРУМ МАНОВ: Благодаря! Успех и на вас. Благодаря! 

/излиза от залата/  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, с вота си Висшият 

съдебен съвет даде кредит на доверие на г-н Манов. Неговата 

кариера премина в съдебната власт. Предложението на г-н Главния 

прокурор е основателно и законосъобразно. От изказванията, които 

се изложиха тук се налага извода, че г-н Манов има един успешен 

мандат. Да му пожелаем и втори такъв! 

 

1. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - военно-апелативен прокурор 

на Военно апелативна прокуратура 

Кандидат: 

- Крум Димитров Манов - административен 

ръководител - военно-апелативен прокурор на Военно апелативна 

прокуратура 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: 19 „за", 0 „против", 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Крум Димитров Манов - административен ръководител - военно-

апелативен прокурор на Военно апелативна прокуратура, 

комплексна оценка от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 1.2.След изслушване и проведеното електронно 

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

0 /нула/ „против" и 1 /един/ „въздържал се", на основание чл. 

171, ал. 1 от ЗСВ  НАЗНАЧАВА Крум Димитров Манов, 

административен ръководител - военно-апелативен прокурор на 

Военно апелативна прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 

на длъжността административен ръководител - военно-

апелативен прокурор на Военно апелативна прокуратура с ранг 

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

възнаграждение  съгласно Таблица № 1, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Втора точка, докладвам. Предложение 

на комисията относно провеждане на избор за административен 

ръководител-председател на Районен съд-Никопол. Кандидат е 

Тодор Илиев Тихолов - досегашен председател. Лично 

волеизявление. Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да 

приеме решение, с което да определи на Тодор Тихолов комплексна 

оценка „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се с 19 гласа. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за провеждане на избор за 

назначаване на председател на Районен съд-Никопол, в който да 

вземе участие Тодор Илиев Тихолов - досегашен председател. 

Предлагам гласуването да бъде по електронен път. Прави ви 
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впечатление, колегата е работил в района на Плевенския окръжен 

съд. Убеден съм, че това е единствената причина за липса на 

предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Поканете колегата Тихолов. /Тодор 

Тихолов влиза в залата/ Заповядайте! Имате думата, накратко. 

ТОДОР ТИХОЛОВ: Нещата са ясни. Доста тежки задачи. 

Трябва да довършим сградата на съда, която е от 38г. и до 77г. не й 

е правен ремонт. Имам да усъвършенствам още някои неща, както с 

колегите, така и с персонала, с която разполагам. Създаде ми се 

още един проблем, не знам дали г-н Велев дали е тук .. /В. Велев: 

Аз съм./ Т. Тихолов: Г-н Велев, знаете за какво става въпрос. 

/В.Велев: Знам./ Т. Тихолов:  И ценя вашия съвет, който ми 

дадохте. / В. Велев: И ще Ви подкрепя./ Т. Тихолов: Става въпрос 

за съдебната администрация. Фактически останахме, Висшият 

съдебен съвет не даде съгласие за конкурса, да имам конкурс за 

секретар-протоколист, остана само ... и останах само с трима съдии 

и един съдебен секретар, но въпросът е компромисно решен. 

Другото, което е, тъй като отварят ферибота, с колегите от Румъния 

трябва да постоплим още малко отношенията. И прокуратурата, и 

полицията при нас, не са толкова подготвени за предстоящото, 

което ни чака с отварянето на това нещо. Имам контакт с колегите, 

както от Турно Магуреле, които са по-близко до мен, така и с 

колегите, които с в Корал и въпреки че са в два различни района 

под шапките на два различни окръжни съда, доста работа ни 

предстои в тази насока. Отделно едната ни колежка пътува от 

Разград и малко с това, което чувам и което виждам за бюджета на 

Висшия съдебен съвет, не знам как точно ще се получат там с нея 

нещата, но създал съм организация и график да може нещата и 

делата да бъдат насрочвани и разглеждани в срок.  
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли въпроси към колегата 

Тихолов? Няма. Благодаря Ви!~ Ще изчакате резултата. /Тихолов 

излиза от залата/ Имате думата, колеги. Г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Колеги, аз не познавах до този момент 

колегата Тихолов, но два пъти съм разговарял по телефона във 

връзка с проблеми със съдебната администрация в района. Това, 

което ми направи впечатление за него е, че е един много енергичен 

ръководител, познава добре района, познава условията за работа. 

Освен това в разговор прояви разбиране, държавническо мислене 

по отношение на харченето на средства от бюджета на съдебната 

власт, както и за по-пестеливото изразходване, тоест по-

пестеливото ползване на служители от съдебната администрация. 

Затова ще подкрепя неговата кандидатура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Аз искам да се присъединя към 

добрите думи. Енергичен е, мисли за системата, върши работата. 

Да му гласуваме доверие на колегата. Гласуваме електронно. 

Обявете резултата. /В залата влиза Тодор Тихолов/ Колега, вижте 

резултата, той е на таблото, единодушно сте избран за втори 

мандат. Успех! 

ТОДОР ТИХОЛОВ: Благодаря! Лека работа на вас. 

/излиза от залата/ 

 

2. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Никопол 

Кандидат: 

- Тодор Илиев Тихолов - административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Никопол  
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата:  с 19 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Тодор Илиев Тихолов - административен ръководител - 

председател на Районен съд-гр.Никопол , комплексна оценка от 

атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 2.2.След изслушване и проведеното електронно 

гласуване, при получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 

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

171, ал. 1 от ЗСВ  НАЗНАЧАВА Тодор Илиев Тихолов - 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Никопол с ранг „съдия в ОС", на длъжността „административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Никопол с ранг 

„съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение  

съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Шопов, да обобщите. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, безспорно колегата с 

това, което каза, със становището, което е изложено от 

административния ръководител, показва, че е колега, който има 

успешен мандат. Той ни убеди, че има необходимата мотивация и 

възможности да се справи и с новите предизвикателства, така че да 

му пожелаем успешен път! 

По трета точка, предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заемане длъжността „административен 

ръководител-председател на Районен съд-Димитровград. 
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Кандидати са Иван Ставрев Маринов - съдия в Районен съд-

Димитровград, Петър Владимиров Петров - съдия в Районен съд-

Димитровград, Коста Василев Костов - ръководител на Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура-гр.Хасково. Това е 

предложение на административния ръководител. И Андрей 

Георгиев Андреев - административен ръководител - председател на 

районен съд-Димитровград. 

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи на Андрей Георгиев Андреев 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Още един глас. 

Приема се с 19 гласа. 

 

3. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Димитровград 

Кандидати: 

- Андрей Георгиев Андреев - административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Димитровград; 

- Иван Статев Маринов - съдия в Районен съд-

гр.Димитровград; 

- Коста Василев Костов - ръководител на Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура-гр.Хасково; 

- Петър Владимиров Петров - съдия в Районен съд-

гр.Димитровград 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Андрей Георгиев Андреев - административен ръководител - 

председател на Районен съд-гр.Димитровград, комплексна оценка 

от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

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

Статев Маринов комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за" и 1 „против"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

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

Иван Статев Маринов - съдия в Районен съд-гр.Димитровград, 

комплексна оценка от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

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

Василев Костов комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа „за", 1 „против" 

и 1 „въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Коста Василев Костов - ръководител на Окръжен следствен отдел 

към Окръжна прокуратура-гр.Хасково, комплексна оценка от 

атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да определи на Петър Владимиров Петров 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

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

Петър Владимиров Петров - съдия в Районен съд-

гр.Димитровград, комплексна оценка от атестацията "МНОГО 

ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да проведе избор за назначаване на председател на 

Районен съд-Димитровград, в който да вземат участие атестираните 

кандидати Андрей Андреев, Иван Маринов, Коста Костов и Петър 

Владимиров. За провеждане на избора предлагам комисия в състав 

г-н Гатев, г-жа Митова, г-жа Костова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Прима се комисията. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

 

3.5. Избира комисия по провеждане на избора: Георги 

Гатев, Елена Митова, Капка Костова. 

3.6. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - председател 

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

следните кандидати:  Андрей Георгиев Андреев - 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Димитровград; Иван Статев Маринов - съдия в Районен съд-

гр.Димитровград; Коста Василев Костов - ръководител на Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура-гр.Хасково; Петър 

Владимиров Петров - съдия в Районен съд-гр.Димитровград. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, преди да преминем към 

изслушване, може би всички сте получили една декларация, в която 

.../гласове - не сме получили/ Това е декларация от съдиите и 

съдебните служители в Районен съд-Димитровград, в която 

буквално е записано: „Във връзка с провеждания конкурс за 

заемане на длъжността „председател" на Районен съд-

Димитровград долуподписаните съдии и съдебни служители 

изразяваме своето принципно несъгласие за назначаване на 

длъжността на кандидат, който никога не е заемал и понастоящем 

не заема поста „съдия". Следват подписи на 27 човека, като най-

отдолу има уточнение, че тя е подписана от общо 30 съдии и 

съдебни служители, а е подписана от 27 човека.  

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, г-н Шопов ви запозна с 

текста на декларацията, аз предлагам да изслушаме кандидатите, 
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след това и аз ще взема отношение, за да кажа онова, което аз 

знам. Имаше много разговори с Апелативния съд-Пловдив и 

неговия председател, но да чуем кандидатите. Така е коректно. 

Предложението на административния ръководител е относно 

кандидатурата на г-н Коста Костов, който е следовател в Окръжен 

следствен отдел. Другите кандидати са съдии от Районен съд-

Димитровград, включително досегашния председател г-н Андрей 

Андреев. Нека обсъждането да бъде после. Просто исках това да ви 

кажа. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да влезе Андрей Андреев. /влиза в 

залата/ Заповядайте, колега Андреев! Имате думата, накратко. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, казвам се Андрей 

Андреев, на 37 години, от гр.Хасково. Изпълнявам длъжността 

„административен ръководител-председател" на Районен съд-

Димитровград. Бях назначен твърде млад на длъжността, имах три 

години стаж. Признавам, в началото ми беше трудно, имаше колеги 

с по-голям опит от мен, с по-голям стаж, но въпреки това бях 

назначен по предложение на бившия председател на Окръжния съд 

за председател на Районен съд-Димитровград. Заварих доста тежка 

ситуация. Проблеми в движението, образуването на делата, никакви 

условия за гражданите, никакви деловодства, лошо и големи 

пропуски при водене на деловодните книги. Делата се гледаха по 

кабинетите. Започнах оттам. Извърших преустройство на една 

съдебна зала, освободих три съдебни зали за шест съдии 

оборудвани с цялата техника. Изградих общо деловодство, 

извърших ремонт на всички кабинети в съда. 

Проблеми и междуличностни отношения между 

съдебните служители. Назначил съм четири души съдебни 

служители, двама уволнени дисциплинарно. По мое предложение 
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са били назначени двама съдии. Един съдия е бил освободен от 

длъжност, един съдия беше повишен в Окръжен съд. Нашият съд е 

един от работещите в съдебния окръг, макар и да не сме първи по 

натовареност, но считам че нашият колектив е най-добрия от целия 

окръг. Разбира се постигнатите резултати са не само благодарение 

на мен, но и на всички мои колеги. 

Дошъл съм пред вас с чисто сърце и със съзнаване на 

сериозността на вашия избор. Нямам от какво да се притеснявам, 

съвестта ми е чиста. Надявам се, че съм оправдал доверието. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли въпроси към колегата? 

Заповядайте! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Колега Андреев, в атестационния 

формуляр по част втора, председателят на Окръжния съд в 

Хасково, който Ви е пряк административен ръководител пише само 

хубави неща за Вас и за Вашата досегашна работа. Затова, че сте 

трудолюбив, че имате теоретична подготовка, че принципно 

отстоявате убежденията си на магистрат, че не сте конфликтен, 

имате добра репутация сред колегите, че имате необходимия 

административен и управленски капацитет, че няма сигнали и 

актове, както той пише, за корупция и корупционна дейност нито 

нарушение на трудовата дисциплина, че допринасяте за 

утвърждаване авторитета на съдебната власт като цяло. За мен 

логиката беше той да предложи Вас. Вие имате ли идея защо не ви 

предлага за втори мандат? Аз на негово място бих Ви предложил. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ: Аз преди да си подам, разбира се, 

кандидатурата разговарях с председателя на Окръжния съд. Каза, 

че имам право да се кандидатирам. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Нямате идея защо не Ви предлага? 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ: Нямам. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други въпроси? Няма. Моля да 

изчакате! 

/Андрей Андреев излиза от залата. Влиза Иван Маринов/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега Маринов! 

Имате думата. 

ИВАН МАРИНОВ: Добър ден на всички. Уважаеми 

членове на Висшия съдебен съвет, казвам се Иван Маринов, на 39 

години съм. Кандидатствам за заемане на длъжността 

„административен ръководител" на Районен съд-Димитровград. В 

годините, през които работих като съдия и продължавам да работя 

като съдия в този съд, смятам че съм разбрал и положителното, и 

отрицателното в дейността на този съд. 

На първо място искам да се спра на съдиите. Смятам че 

следва да има специализация, тъй като към настоящия момент, 

смятам че няма такава. Щатът е от 6 съдии. Това е напълно 

постижимо най-малкото за разпределението на граждански и 

наказателни състави. Бих указал на колегите си по някакъв начин да 

участват в семинари и всякакви форми на обучение. 

По отношение на администрацията, смятам че работят 

добре. Като цяло искам да подчертая, че колектива ни е добър. 

Специално за администрацията има какво да се желае в самото 

отношение между самите служители. Аз смятам, че се ползвам с 

достатъчно доверие на повечето от тях, като с една по-усърдна 

работа могат да се постигнат още по-добри резултати. Към 

настоящия момент имаме незаети щатни бройки в администрацията 

за съдебен администратор, системен администратор и за служител 

по сигурността на информацията. В настоящия период на криза не 

смятам, че точно тези бройки са безусловно необходими да бъдат 

заети. Имам предвид, за съдебния администратор функциите 



 136 

успешно могат да бъдат изпълнявани временно и от 

административния секретар. За служителя по сигурността на 

информацията, значи за около пет години имаме едно секретно 

дело. Може да си представите, през останалото време тази 

длъжност малко се обезсмисля. Винаги може да се посрещне с една 

вътрешна заповед, ако се наложи, някой от служителите да 

изпълнява тази функция временно, като трябва да се изчакат по-

добри варианти. Смятам че след като кризата отмине съответно с 

консултации с Висшия съдебен съвет могат да се назначат тези 

бройки. Не смятам, че органът Висш съдебен съвет трябва да се 

възприема като орган, от който само трябва да се иска. Мисля че 

едни отношения на диалог и разбирателство са много по-добри.  

Другият проблем, който стои пред нас е съдебната 

сграда. Ние работим в една сграда, която не е строена за съд, но 

успешно изпълнява функциите си. Сградата е общинска, въпреки че 

имаше спорове, че е и държавна, но в крайна сметка има акт за 

общинска собственост. Бих направил да избегна варианта, при 

който ние да сме зависими от следващия общински съвет на 

Димитровград. Далеч съм от мисълта да ви засипвам вас и 

Министерство на правосъдието с искания за пари и средства. 

Смятам че това нещо може да стане на заменка на общински с 

държавен имот, но това е въпрос вече на самата процедура. 

Друго, което искам да кажа, имам известен 

административен опит, замествал съм досегашния нас председател 

на Районен съд-Димитровград. Също така по време на 

командироването ми в Районен съд-Свиленград от четири месеца и 

половина, през които по-голямата част съм бил абсолютно сам, съм 

се занимавал с администрирането на дела. Радвам се, че там 
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инициативата, която аз подех за ремонт на този съд, в крайна 

сметка беше доразвита и осъществена. 

Друго, което мога да кажа е, че владея английски език 

средно ниво. Тази година приключих бизнес нивото на английски 

език. Компютърната ми грамотност е повече от необходимата за 

изпълнението на тази длъжност. 

Това е в общи линии. Ако има въпроси мога да отговоря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли въпроси, колеги? Няма 

въпроси. Благодаря Ви! Изчакайте за резултата. 

/Иван Маринов излиза от залата. Влиза Коста Костов/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Костов! Имате 

думата. 

КОСТА КОСТОВ: Искам съвсем накратко да изложа 

концепцията си, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, по 

отношение на правораздаването в град Димитровград. Какво имам 

предвид да споделя с вас? Мисля че по отношение на 

Димитровград трябва да се почне от кадровата обезпеченост. В 

момента в Районен съд-Димитровград работят шест съдии, двама 

държавни съдебни изпълнители и един съдия по вписванията, и 

двадесет съдебни служители. Една щатна бройка е незаета. 

Работят в момента пет съдии. През миналата година съдът в 

Димитровград е постигнал положителни резултати, като са 

приключени общо 2200 дела, говоря за 2007г. През 2008г. има 

завишаване на делата, като са приключени 2500, или имаме 

завишение с около 200 броя. Мисля че този проблем може да се 

реши, с едно вътрешно преструктуриране могат да се решат 

проблемите с тази натовареност.  

По отношение на прозрачността на съда. Мисля че е 

правилно, има прозрачност в Районен съд-Димитровград, правилно 
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председателят на съда разпределя делата чрез случайния подбор 

със специален софтуер, правилно се дават и дежурства от съдии, 

има специален график.  

По отношение на климата между съдиите и служителите 

бих споделил следното. Познавам добре всички съдии, в добри 

отношения съм с всички тях, двама от тях бяха следователи 

доскоро, единия от тях беше следовател при мен. Мисля че са 

добри юристи, смея да твърдя това. Това са млади хора със стаж 

някъде от порядъка на около от пет до десет години, възраст 35 - 

37г. Мисля че с моя опит на дългогодишен юрист в порядъка на 

около 34 години, от тях 8 адвокатски и 26 следователски, в което 

отношение имам известен опит като ръководител, бих помогнал за 

подобряване на този климат. В това отношение може да се направи 

много, защото ако ръководството на съда в Димитровград беше на 

мястото си нямаше да стане случая с колегата, който наскоро 

напусна системата преди около 2 - 3 години. Трябваше колегата да 

бъде стопиран, да му се подскаже още от самото начало, че 

постъпките, които той извършва не бива да се правят и в такъв 

случай ние бихме съхранили един добър юрист, който и до този 

момент щеше да бъде в съдебната система.  

По отношение работата с останалите институции в 

съдебната система. Мисля че тук също би следвало да се направи 

много. Ако аз бъда назначен от вас за административен 

ръководител на съда в Димитровград бих организирал ежемесечни 

справки и ежемесечни събирания с ръководствата на съответните 

институции прокуратура и съд за обработване на тези недостатъци, 

които се появяват по време на делата. Искам да ви кажа, че в 

Димитровград трудно се работи малко, града е жп и шосеен възел, в 

него се намира и прочутия Димитровградски пазар, най-големия на 
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Балканите, което от своя страна влече големите негативи. Трудно 

се обработват преписките, хората са от различни населени места и 

когато този материал, правен материал се подаде в съда .... не се 

попълни достатъчно добре това реално рефлектира и върху 

работата на съда. В тази връзка, мисля че тези събирания с 

ръководителите на останалите ведомства, биха били правилни. 

По отношение на правораздаването. Безспорно 

резултатите са добри, но аз бих навел вашата мисъл и на, не би 

следвало да виждаме само положителните неща, а и 

отрицателните. В такъв смисъл искам да споделя с вас, че в 2008г. 

в Районен съд-Димитровград са постъпили 86 ндох, но забележете 

една така особена слабост в тях - 16 са върнати за доразследване. 

Това за мен е една голяма бройка, като се има предвид, че това са 

някъде от порядъка на приключените 17, 18, 19 %, или всяко от 

шестте дела е върнато обратно за разследване. И когато 

обвиненията на обществото са насочени изцяло към решаване на 

делата по отношение на наказателната материя ние би следвало да 

отговорим на този повик на народа, да се огледаме и да не 

допускаме такива грешки. Аз мисля че в това отношение също мога 

така да помогна в смисъл такъв, че ако причините са комплексни 

бих взел всяко дело по отделно, или ако причините са комплексни 

взаимно бих ги огледал заедно с ръководителите на останалите 

институции и бих ги решил в положителна насока, като се сведат 

върнатите дела до минимум. 

По отношение и на сроковете с постановяването на 

съдебни актове от страна на съдиите. Тук има една слабост, която 

би следвало и има възможност да се превъзмогне. Значи аз бих 

предприел по-нататък искането на ежемесечни справки за това 

всеки магистрат какво решение е постановил или пък колко е 
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просрочил по отношение на завършените от него наказателни и 

граждански дела. И в тази насока всеки месец като се изискват 

такива справки аз мисля че това би имало положително 

въздействие върху работата на всеки магистрат. Освен това 

председателят на съда има правомощия и по Закона за съдебната 

власт и би следвало тези неуредици също да се огледат и да се 

премахне тяхното негативно така действие. 

По отношение на прозрачността казах. Искам да кажа 

нещо и за материалната обезпеченост, и за достъпа на граждани и 

адвокати в сградата на съда. Димитровградския районен съд работи 

в сграда, която е собственост на общината, заема втори етаж. 

Мисля че миналото ръководство е извършило положителна работа 

и неща в тази насока. Кабинетите на съдиите са обзаведени добре. 

Добър е достъпа до гражданските и наказателните ... от страна на 

адвокати и на граждани, както и до кабинета на съдебно 

изпълнителната служба. Аз мисля че има още какво да се желае, 

тъй като в момента няма контролиран достъп и всеки може да 

влезе, да има достъп до съдиите и да носи със себе си каквото 

поиска. Долу пазят полицаи от звеното на съдебната власт, на 

едната врата пазят, другата стои отворена и всеки от тях, всеки 

гражданин може да влезе вътре и да внесе нещо, което според мен 

е неприемливо. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да благодаря Ви! Тъй като времето 

го надхвърлихте, а трябва да има равнопоставеност с останалите 

кандидати. Въпроси, ако имат колегите? Г-н Гатев. 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: От това, което казахте досега аз останах 

с впечатление, че работата на съда е вървяла много добре. Доста 

позитивно се изказахте. Вие разбрахте ли какви са причините Вас 

да ви предложат за административен ръководител на този съд? 
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КОСТА КОСТОВ: Аз мисля че една от причините да ме 

предложат мен за административен ръководител - председател на 

Районен съд-Димитровград това е моя опит. Аз казах пред вас, че 

колегите са млади хора, добри юристи са, те са работили при мен. 

Двама следователи в момента са съдии. Смея да твърдя, че 

станаха добри юристи. Аз мисля че сега само младостта в момента 

не стига, достатъчно е човек да има малко укоримо поведение 

извън съда, което да рефлектира абсолютно негативно върху него. 

И може за няколко дни човек от много добър юрист да се превърне 

в, да има абсолютно нежелателни последици по отношение на 

неговото име. Мисля че това е в основата си председателят на 

Хасковския окръжен съд да търси човек с опит. Аз казах, че имам 

дългогодишен опит, добри отношения с ръководството на Районна 

прокуратура, с ръководството на РПУ, Окръжна прокуратура, 

Хасковския окръжен съд. Мисля че бих повлиял позитивно по 

отношение на колегите, по отношение на работата им в съда, по 

отношение дори на поведението им извън съда.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други въпроси? Заповядайте, г-н 

Груев!  

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колега Костов, аз нямам 

въпрос, просто искам публично да разсеем едно съмнение, което 

беше отразено също публично в пресата в Димитровград. През 

месец октомври „Хасковска Марица" в  поредица от статии се 

занимаваше с този въпрос. Обществеността беше информирана: „... 

се завъртя информацията,..." - пишат журналисти - „.. че зад 

кандидатурата на Костов стои шефа на Върховния касационния 

касационен съд Лазар Груев.". Понеже и нашето заседание сега е 

публично, журналистите ни наблюдават, аз се радвам да Ви видя за 

първи път в живота си, сега да се запознаем и Ви моля да 
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потвърдите публично дали по някакъв повод ние с Вас сме 

разговаряли. Моята позиция аз ще я изразя също публично в 

дебатите и обсъжданията, най-вече чрез гласуването си, но 

обществеността да знае каква е истината. 

КОСТА КОСТОВ: Аз г-н Груев в този момент го виждам за 

пръв път. Никога не съм имал контакти каквито и да е с него. Нито 

по телефон, нито по ... /Л. Груев: В това няма нищо лошо, но 

въпросът е за истината./ К. Костов: Не е ставало въпрос по 

никакъв повод. Аз мога да кажа кой стои зад тези писания. Аз лоша 

дума за колегите си никога не бих казал. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Благодаря Ви! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други въпроси има ли? Няма. 

Благодаря Ви! Моля изчакайте! 

/Коста Костов излиза от залата. Влиза Петър Петров./  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! Имате думата. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Добър ден, уважаеми дами и господа 

членове на Висшия съдебен съвет. Казвам се Петър Петров. Работя 

в Димитровградски районен съд, който е един малък голям съд с 

действителна натовареност от 40 дела средно на съдия. Има 

следните проблеми според мен и как мисля че могат да бъдат 

решени. Първият проблем, на който няма да се спирам, просто го 

подчертавам, защото той е важен и според мен юридически, е 

въпросът със сградата. Сградата е бивш партиен дом. Общината е 

спечелила дело 94г., което решение не ми е ясно, не ми е известно 

и август месец взима решение да събира такса смет и данък сгради 

от съда. Моето скромно мнение, че проблемът може да бъде решен 

от принципа на държавата, защото според мен сградата е 

държавна. Опасността съдът да остане отвън не е хипотетична, а е 

донякъде възможност.  
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Вторият проблем е свързан с организацията на работата 

на съда. Има пет съдии, надявам се днес да станат шест със 

следващите точки и с такава натовареност напълно нормално и 

реално е да бъдат обособени наказателни и граждански съдии, 

което не се е случвало досега. Миналата година изпаднахме в една 

дупка, където се наложи да гледаме по 80 дела средно решени на 

месец, което е много.  

Третият проблем свързан с организацията на работа, 

който виждам, е чуваемостта на съда към обществеността. Нашият 

сайт не е добър. Не е добър. Нямаме назначен системен 

администратор. Мястото е свободно от една година. Сайта трудно 

се ориентира, хората не могат да разберат как работи този съд и за 

какво става въпрос. Нямаме връзка с обществото, няма 

комуникация с медии. Другото, което е странно, при положение, че 

Хасковския районен съд е съд модел и сме в прекрасни отношения 

с председателя на този съд, аз лично не знам да има връзка и 

обмяна на опит между толкова близки съдилища, да се пренесе 

този опит, който има Хасковския районен съд, да се погледне в 

Стара Загора как стоят нещата, в Казанлък и така нататък. Това е 

мисия на нашия съд. 

Много може да се говори. Няма смисъл според мен да ви 

отнемам от вниманието. Това са според мен нещата, които са 

проблемни и начина, по който може да се решат. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли въпроси към колегата? 

Заповядайте, г-жо Петрова! 

РАДКА ПЕТРОВА: Колега, има ли разделение при вас 

или всички гледате всякакви дела? 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Няма разделение. Няма разделение на 

дела, за миналата година имам лично аз над 700 дела. От тези 700 
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дела 430 са при мен в открито съдебно заседание, от които 200 са 

общ характер и 230 искови молби.  

РАДКА ПЕТРОВА: Аз ще Ви задам въпрос, който 

трябваше да задам на председателя, но понеже Вие отворихте тази 

тема, а преди това не бях отворила страницата ви, виждам, че 

всъщност Вие казвате истината, че страницата ви не се поддържа, 

защото няма отбелязване за решени дела от началото на годината 

и наказателни, и граждански, и най-различни. Това означава ли, че 

делата не са решени, имате ли впечатления или няма отразяване в 

страницата? Според вас? 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Проверката на Инспектората установи 

..., нямаме проблеми по доклада за гражданско деловодство. Искам 

да отбележа, че в нашия съд работят млади хора, които са вече с 

достатъчен стаж и аз наистина имам впечатление от съседните 

съдилища, където съм бил командирован, няма оплаквания за 

забавяне на дела, за ненаписване на дела. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Колега, а прокуратурата има ли системен 

администратор? 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Бройката, която е отпусната с ваше 

решение е да обслужва и прокуратурата. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Значи има отпусната бройка. 

ПЕТЪП ПЕТРОВ: Има отпусната бройка, която не е 

заета. Не е назначен човек. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Свършили сме си работата. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Естествено. Упрекът не е към вас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колега, каква е мотивацията Ви да 

се кандидатирате за длъжността „председател" на Районен съд-

Димитровград? 
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ПЕТЪР ПЕТРОВ: Системата на работа, която 

съществуваше години назад не беше адекватна или не е адекватна. 

Г-н Андреев имаше възможността да промени това. Моето мнение, 

категорично казвам, че това не беше сторено. Най-простото е да 

направиш една специализация на съда. Не аз да влизам, 

извинявайте, че за себе си говоря, но това, което го говоря не е 

само за мен, не мога да тръгна с по 108 от Закона за собствеността, 

делба, имена, .../не се чува/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Други въпроси има ли? 

Няма. Благодаря Ви! Моля изчакайте! /Петър Петров излиза от 

залата/ Имате думата, колеги. Инспектората, да, заповядайте! 

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ: Моля да ме извините, че взимам 

отношение по кадрови въпроси, но тъй като във връзка с плановите 

проверки е извършена ревизия на Димитровградския съд, 

констатацията на Инспектората е, че досегашният административен 

ръководител поне като такъв, че съдът като цяло работи 

великолепно, организацията е добра с някои малки изключения. 

Мога само да отбележа, че 90% от делата са свършени в 

едномесечен срок, останалите са в тримесечния срок. Така че при 

тях няма констатирани нито забавени, нито просрочени дела.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Сукнаров! 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря! Колеги, аз и друг път 

съм изразявал становище, че не споделям подхода на един 

административен ръководител, когато прави предложение за 

мандат, който досегашния може да приеме, кое го кара да мотивира 

своето предложение. По-грубо да кажа - защо сегашния 

председател не става, а новия предложен от него е много по-удачен 

като ръководител. После, това, което г-н Шопов съобщи за 

настроението, което е създадено там, аз мислех да задам въпроса, 



 146 

но да не излезе тенденциозно, да попитам колегата, който е 

предложен от председателя на Окръжния съд, би ли се чувствал 

той комфортно в един колектив, който очевидно трудно го 

възприема. /чува се - може да не знае/ А, не знае, как да не знае, не 

може да не знае. Затова на мен ми се струва, че когато предлагаш 

един човек на мястото на друг, който има право пак да заеме този 

мандат, да кажеш защо този, който има право да осъществи 

следващ мандат не е удачно да бъде предложен за поста. За мен 

този подход е твърде порочен и е едно според мен доста 

безотговорно отношение към това, което сега да направим ние. 

Поставя ни в едно много затруднено положение. Сега и последния 

колега ми направи добро впечатление със своето изказване. 

Изслушахме и представителя на Инспектората. Великолепни 

впечатления за работата на съда. Значи там е създадена една 

организация, която работи. Последно, аз няма да подкрепя 

предложението на председателя на Хасковския окръжен съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други изказвания? 

РАДКА ПЕТРОВА: Искам само да кажа, че в този сигнал 

бих приела становищата на колегите, но не мога да приема, че и 

чистачката трябва да се подписва в една такава декларация и да 

има отношение кой да бъде административен ръководител.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други изказвания по същество? Г-н 

Груев! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Аз ще бъда кратък. Ситуацията в 

Димитровград от месеци в обществеността е доста напрегната, 

поради странната номинация на председателя на Окръжния съд по 

отношение председателя на Районния съд-Димитровград. Аз имам 

пред себе си само част от изрезки от местната преса, но общо взето 

след съдебната ваканция дори от месец септември този въпрос се 
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обсъжда най-вече поради изненадващата номинация, която прави 

Росен Русев. /чува се - в Харманли е същата работа/ И в Харманли 

е същото, да. Ще дойдем и до Харманли. Тази подписка се 

различава от тази, която вчера имахме, защото колегите от 

Димитровград, които отдавна, както изглежда, са я направили, 

защото още на 25 септември се пише, че назрява такава идея. Те 

няма пред кого да я споделят, тъй като окръжният им председател 

прави другото предложение. Аз вчера апелирах, ако е възможно 

съдиите да могат да говорят с председателя, с административния 

ръководител, по някакъв начин да решат проблема там. Това 

наложи аз да поискам становището и по-задълбочена проверка 

включително и на място да помоля, и изясняване на ситуацията от 

председателя на Апелативния съд в Пловдив г-н Георги Чамбов. В 

крайна сметка той беше няколко пъти в Димитровград, разговаря с 

колеги, разговаря с всички, които са там и той лично счита, макар че 

формално това не може да се оформи по чл.38, че Висшият 

съдебен съвет следва да гласува доверие на досегашния 

председател Андрей Андреев с оглед досегашната му работа, като 

той каза, че той самия е нов председател на Апелативния съд, но 

той самият поема ангажимента предвид създалата се обстановка 

значително по-отблизо да се следи работата и да се помага на 

колегите, когато това е необходимо в Димитровград. Той също не 

можа да даде друг различен отговор защо е направена тази 

номинация освен отговорът, че - просто така съм решил, това е 

моята номинация на председателя в Хасково. 

Бях длъжен да ви информирам, за да вземете 

информирано своето решение. Благодаря за вниманието! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Г-н Стоянов. 
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ПЕТЪР СТОЯНОВ: Уважаеми колеги, аз искам да кажа 

две думи в подкрепа на това, което каза професор Груев. С г-жа 

Захарова, не мога да си спомня кой беше третия член на 

дисциплинарния състав, разглеждахме дело срещу съдия от този 

съд по предложение на този председател. Той беше внесъл 

предложението. Пред дисциплинарния състав не каза една лоша 

дума за другия човек. Дори се беше подготвил много обективно. Аз 

останах с прекрасни впечатления за него като човек и като юрист. 

Беше си подготвил справка за натовареност, за работа, за 

качеството на работата на привлечения под дисциплинарно 

производство, а предложението беше за уволнение, разбирате ли. 

Това ме впечатли много и го коментирахме с колегата Захарова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Има ли други 

изказвания? Ако няма да преминем към гласуване. Комисията по 

избора. 

 

/след гласуването/ 

/В залата присъстват Коста Костов, Андрей Андреев, 

Петър Петров и Иван Маринов/ 

ЕЛЕНА МИТОВА: Колеги, избраната от вас комисия в 

този състав пристъпи към провеждане на гласуването. В 

гласуването са участвали 19 члена на Висшия съдебен съвет, 

съобразно списъка. Отсъстват четирима. Изборът започна в 12.05ч. 

и приключи в 12.20ч. При отваряне на кутията от тайното гласуване 

се намериха 19 бели плика. При отваряне на пликовете от тях бяха 

извадени 19 броя бюлетини, от които се установи следното: за 

Андрей Георгиев Андреев 12 броя, за Иван Статев Маринов 0 броя, 

за Коста Василев Костов 4 броя, за Петър Владимиров Петров 3 

броя. Недействителни бюлетини няма. При получения резултат 



 149 

комисията намира, че няма избор за административен ръководител. 

Предстои балотаж между Андрей Андреев и Коста Костов. 

/Коста Костов, Андрей Андреев, Петър Петров и Иван 

Маринов напускат залата/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, пристъпваме към втори 

избор. 

/след гласуването/ 

/В залата присъстват Коста Костови Андрей Андреев/ 

ЕЛЕНА МИТОВА: Колеги, в гласуването са участвали 18 

членове на Висшия съдебен съвет, отсъстващи петима. Изборът 

започна в 12.25 ч. и приключи в 12.35ч. При отваряне на кутията от 

тайното гласуване се намериха 18 бели плика. При отваряне на 

пликовете от тях бяха извадени 18 броя бюлетини, от които се 

установи следното: за Андрей Георгиев Андреев 15 броя, за Коста 

Василев Костов 3 броя, недействителни бюлетини и празни пликове 

няма. При получения резултат комисията намира, че за 

административен ръководител-председател на Районен съд-

гр.Димитровград е избран Андрей Георгиев Андреев. 

/поздравления от залата/ 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ: Благодаря! 

/От залата излизат Андрей Андреев и Коста Костов/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

3.7. След проведения таен избор с бюлетини и при 

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

Иван Статев Маринов, 4 /четири/ гласа "за" за Коста Василев 

Костов, 3 /три/ гласа „за" за Петър Владимиров Петров  и 12 

/дванадесет/ гласа „за" за Андрей Георгиев Андреев, провежда 
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втори избор за длъжността „административен ръководител - 

председател" на Районен съд гр. Димитровград. 

3.8. След проведения втори избор и при получен 

резултат: с 3 /три/ гласа „за" за Коста Василев Костов  и с 15 

/петнадесет/ гласа „за" за Андрей Георгиев Андреев,  на 

основание чл. 171, от ЗСВ НАЗНАЧАВА Андрей Георгиев 

Андреев - административен ръководител - председател на Районен 

съд-гр.Димитровград с ранг „съдия в ОС", на длъжността 

„административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Димитровград с ранг „съдия в ОС", с основно месечно трудово 

възнаграждение  съгласно Таблица № 1, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, Висшият съдебен 

съвет даде кредит на доверие на досегашния председател на 

Районен съд-Димитровград. Основанията за това са , че той има 

един успешен мандат, познава работата на съда, знае проблемите, 

има мотивация и възможности да ги реши, така че да му пожелаем 

успешен път. 

Предложение на комисията относно провеждане на 

избор за председател на Районен съд-Кнежа. Кандидати са Адриана 

Добрева, която се е отказала от участие. /чува се - тя не е вписана/ 

Аз съм длъжен да я докладвам. Тя се е отказала от участие. Мая 

Кончарска - прокурор в Районна прокуратура-Червен бряг; Пламен 

Георгиев Тодоров - съдия в Районен съд-Кнежа; Красимир 

Димитров, от когото вчера също пристигна молба, с която се отказва 

от участие. Остават двама човека - Мая Кончарска и Пламен 

Тодоров. Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 
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решение, с което да определи на Пламен Тодоров комплексна 

оценка от атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. С 18 гласа „за" се 

приема. 

 

4. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Кнежа 

Кандидати: 

- Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд-

гр.Плевен - /Подадено заявление за отказ от участие в конкурса/; 

- Мая Павлова Кончарска - прокурор в Районна 

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

Протокол №26/24.06.2009г., т.36 - оценка „много добра"/; 

- Пламен Георгиев Тодоров - съдия в Районен съд-

гр.Кнежа  

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

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

Пламен Георгиев Тодоров - съдия в в Районен съд-гр.Кнежа, 

комплексна оценка от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Госпожа Кончарска има атестация, 

така че комисията предлага на Висшия съдебен съвет да проведе 

избор за назначаване на длъжността „административен 

ръководител - председател" на Районен съд-Кнежа, в който да 

вземат участие атестираните кандидати Мая Кончарска и Пламен 
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Тодоров. За провеждане на избора предлагам комисия в състав: 

Георги Гатев, Елена Митова, Капка Костова. Предложенията са 

лични волеизявления. От Плевен са, причините са това, това е 

района на Окръжен съд-Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се комисията. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

4.2. Избира комисия по провеждане на избора: Георги 

Гатев, Елена Митова, Капка Костова. 

4.3. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - председател 

на Районен съд - гр.Кнежа, в който да вземат участие следните 

кандидати:  Мая Павлова Кончарска - прокурор в Районна 

прокуратура-гр.Червен бряг; Пламен Георгиев Тодоров - съдия в 

Районен съд-гр.Кнежа.  

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да изслушаме първо Мая 

Кончарска. /влиза в залата/ Заповядайте, колега! Имате думата, 

накратко за Вашето становище. 

МАЯ КОНЧАРСКА: Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми г-н Председател на Върховия съд, уважаеми членове на 

Висшия съдебен съвет, казвам се Мая Кончарска, прокурор съм в 

Районна прокуратура-Червен бряг. Нямам налагани дисциплинарни 

наказания, а в началото на тази година бях наградена от окръжния 

прокурор на гр.Плевен с почетен плакет на прокуратурата. Освен 

като прокурор работила съм още като следовател в Окръжна 

следствена служба гр.Червен бряг, както и като адвокат. Решението 
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ми да кандидатствам за административен ръководител-председател 

на Районен съд-гр.Кнежа е продиктувано от няколко обстоятелства. 

На първо място това е желанието ми да се върна в гр.Кнежа. Аз съм 

родена и живея там, там е семейството ми, там расте и детето ми. 

На второ място, считам че всеки юрист трябва постоянно да търси 

начини за своето професионално развитие и кариерно израстване, 

да се обучава и усъвършенства. В тази връзка желанието ми е не 

само да придобия повече опит и знания, а да придобия и опит като 

съдия. Знам че всяко начало е много трудно, но считам че ще 

съумея да навляза бързо в работата на съда, още повече че вече 

имам опита да се поставям и в позицията на други участници в 

процеса. 

За в бъдеще имам желание и амбиция, считам че 

притежавам и потенциал да се справя с ръководството на 

Кнежненския районен съд. Познавам се с колегите от съда, колегите 

съдии, със служителите, познаваме се добре. Всъщност с 

изключение на последните три години непрекъснато съм работила в 

гр.Кнежа. Отчитам и обстоятелството, че се касае за един не много 

голям съдебен район. Същият обхваща района на две общини гр. 

Кнежа и гр. Искър, които са общо с по четири населени места, в 

това число градовете и с население общо около 30 000 жители. 

Освен това намирам, че в един мъжки колектив от съдии 

една жена би разведрила и разнообразила обстановката. 

/оживление в залата/  Още повече че общоизвестен факт е, че в 

много области жените са успели да докажат по-добрите си 

ръководни качества именно поради способността си да поемат в 

повечето случаи проблемите лично, като в тази насока и женската 

интуиция нерядко помага. Без да засягам, разбира се, тук 
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присъстващите господа. Не без значение е и обстоятелството, че 

същите /дамите/ са далеч неподатливи на корупционни практики.  

Що се касае до дейността на административния 

ръководител, считам че същият трябва да бъде добре запознат 

детайлно и да поеме отговорността за цялостната организация на 

работата в съда, съдебно изпълнителната служба, службата по 

вписванията и администрацията. На първо място намирам, че 

трябва да бъдат положени усилия за привеждане работата на 

администрацията в пълно съответствие с Правилника за 

администрацията на съдилищата. Освен това следва да бъдат 

създадени условия чрез включване в различни курсове и семинари 

за обучение, за непрекъснато повишаване квалификацията на 

съдебните служители. Това би довело до взаимозаменяемост. 

За приоритет намирам работата в екип, което в 

последните години успя да се наложи в и в прокуратурата, и 

отговорно мога да заявя, че по този начин се работи много по-

добре, много по-бързо, лесно и качествено. От особено значение за 

добрата визия на институцията, в това число, разбира се, доверието 

към нея, взаимоотношенията между колегите съдии. В тази насока 

смятам, че трябва да бъдат положени, провеждани непрекъснати 

беседи, периодични при необходимост ежеседмични общи събрания 

на съдиите за обсъждане на всички въпроси възникнали в хода на 

работата.  

В заключение, считам че от особено значение е доброто 

взаимодействие с останалите институции - прокуратурата, 

разследващите органи, органи на МВР и други. Това би довело до 

повишаване доверието в системата особено в такъв момент, 

какъвто е сегашния за постигане на още по-добри резултати. Освен 

това трябва да отбележа, че Кнежненския районен съд, считам, има 
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изградени добри традиции, техническото оборудване е на добро 

ниво и в случай, че ми бъде предоставена възможност да поема 

административното ръководство на този съд, ще положа 

максимални усилия за създаване на още по-добра организация на 

работата и продължаване на добрите традиции. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли въпроси към колегата? 

Заповядайте, г-жо Костова! 

КАПКА КОСТОВА: Благодаря! Колега, извинявайте, но 

тъй като информацията, с която разполагаме за Вашия 

професионален опит и стаж е твърде оскъдна, бихте ли ни 

уточнили, тук имаме само една служебна бележка, че имате общ 

юридически стаж 10 г. и 11 м., бихте ли ни казали какво точно и къде 

сте работили и какъв административен опит имате, ако имате 

някакъв? 

МАЯ КОНЧАРСКА: През 99г. започнах работа като 

адвокат. Работих  до края на месец януари 2004г. Оттогава бях 

назначена с решение на Висшия съдебен съвет, след проведен 

национален конкурс, за следовател в Окръжна следствена служба-

Плевен, ТО-Кнежа. От 2006г. след извършените законодателни 

промени в НПК, довели до ограничаване броя на престъпленията 

разследвани от следователи, бях преназначена същата година като 

прокурор в Районна прокуратура-Червен бряг. Като 

административен опит дотолкова доколкото съм замествала 

административния ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура-Червен бряг. Имало е случаи, в които повече от 

седмица, две, три се е случвало да замествам. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Колко съдии са там? 

МАЯ КОНЧАРСКА: Трима действащи съдии, съдия 

изпълнител и съдия по вписванията. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Михайлов! 

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ: Искам да попитам нещо. Тъй като 

при извършената от Инспектората проверка миналата година беше 

констатиран много тежък конфликт между Районна прокуратура и 

Районен съд, дори беше се стигнало до обстоятелството, че имаше 

взаимни обвинения и предварителни производства, и граждански 

дела, как смятате да избегнете този тежък конфликт? И дали Вие 

знаете за този конфликт? 

МАЯ КОНЧАРСКА: Знам за проблемите. Действително 

между предишните ръководства, мога да го кажа е, както на съда, 

така и на прокуратурата имаше известен конфликт. Считам че 

същият беше на междуличностна основа и към настоящия момент 

този проблем не съществува в града. Работата е на ниво. Справят 

се колегите. Доколкото знам има едно единствено върнато дело на 

прокуратурата и само една оправдателна присъда за тази година. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други въпроси? Няма. Благодаря 

Ви! Моля изчакайте! 

/Мая Кончарска излиза от залата. Влиза Пламен 

Тодоров./  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега! Имате думата, 

накратко за Вашето становище. 

ПЛАМЕН ТОДОРОВ: Запознат съм с повечето от 

проблемите, които са в работата и дейността на Районния съд в 

Кнежа. Считам че ще мога да отстраня същите. Мисля да 

акцентирам на следното. Да се подобри бързината при обслужване 

на гражданите. Да се подобри качеството на съдебните актове. 

Съответно същите да бъдат изготвяни в законосъобразните 

срокове. Да се оформят ... Притеснявам се, тъй като за пръв път 

говоря пред такава голяма трибуна. Да се създаде единен център за 
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обслужване на гражданите, в който център да е концентрирано 

деловодството на съда, бюро „Съдимост", съдебно изпълнителната 

служба. Гражданите и адвокатите съответно да могат да влизат и да 

бъдат обслужвани без да търчат от стая в стая и прочие. 

Ще акцентирам на тези неща, за които се сещам, тъй 

като се вълнувам. Запознат съм с работата. Зная недостатъците и 

слабостите на повечето от служителите. Мисля че съдът ще работи 

и ще увеличи своята ефективност, правораздаването ще стане по-

бързо, по-качествено и съответно в тази насока ще предприема 

съответните мерки с оглед практиката на съответния местен 

Окръжен съд и Върховния касационен съд.  

Имаше за материалната база на съда. Аз считам, за 

разлика от някои други кандидати, че материалната база на съда 

към момента е достатъчна. В смисъл такъв, че неефективно се 

използва същата, просто мисля си в своите записки как трябва да се 

структурира, да се оправя. Примерно обособяване на отделни 

отделения, защото за съжаление в нашия съд към настоящия 

момент ние сме трима колегите съдии, гледаме смесена материя, 

което се отразява на качеството, на бързината на правораздаването 

и съответно съдебните актове не всеки път са достатъчно 

издържани. 

Друго нещо за дейността на съда. Малко съм смутен. 

/намесва се Анелия Мингова: Колегите може въпроси да имат./ 

Пламен Тодоров: Ако ми позволите да погледна в записката, в 

смисъл за секунда да погледна да се подсетя, за да мога да ги 

изложа синтезирано. 

БОЖИДАР СУКРАНОВ: Това не е изпит, за да не даваме. 

ПЛАМЕН ТОДОРОВ: Също така в нашия съд, за 

съжаление, института на дежурния съдия не е познат. Това го 
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казвам на всеослушание на Висшия съдебен съвет. На практика се 

получава, че всеки един от нас ежедневно съвместява и тези 

функции. И мисля това нещо да се реши. С колегите да се разберем 

и да направим седмични дежурства в съответната насока. Стаи за 

почивка и отдих на служителите и на съдиите от трудовия процес. 

Има възможност в тази насока. Освен това в икономическата част. 

Свиването на разходите до минимум, изготвянето на стегнати и 

гъвкави годишни бюджети с цел да се увеличат приходите и 

намаляване на разходите. Също намаляване разходите на 

гражданите, които ще бъдат обслужвани в нашия съд с оглед 

таксите, които се внасят в банката. /чува се лошо поради шум в 

залата/ След това, ще се постремя да създам образцов районен съд 

с оглед изискванията за правораздаване на Европейския съюз и 

съответно мисля че е редно да се вземе правилник за вътрешния 

ред на съда, който да бъде обсъден с останалите колеги и 

магистрати. Да има ясни правила на играта. Да се въведе работно 

облекло на служителите е задължително важно. В момента 

разминават се в коридора, с извинение, едни къси поли, едни 

неприлични работи, едни маникюри ... /оживление в залата/  

СТЕФАН ПЕТРОВ: Натовареността на съдиите? 

ПЛАМЕН ТОДОРОВ: Честно казано не мога да ви 

цитирам по памет, но може да погледнем в интернет. Просто не съм 

се подготвил в тази насока. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Колега, аз ще Ви кажа, имате 20 дела 

месечно на съдия при средна 30 за страната. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Моля изчакайте! 

/Пламен Тодоров излиза от залата/ Колеги, имате думата. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, струва ми се че двамата 

кандидати горе долу са равностойни като познания, но аз лично ще 



 159 

гласувам за съдията от Районен съд-Кнежа Пламен Тодоров не, че 

има пречки друг човек извън този съд да кандидатства за 

председател, но моето мнение е, че тези съдилища и органи на 

съдебната власт, които не са толкова натоварени просто не е нужно 

да увеличаваме щата. Смятам, тук характеристиката, която е 

написана в част втора за колегата Тодоров, административният 

ръководител е изразил, че Пламен Тодоров работи мотивирано и с 

чувство за отговорност. Затова аз предлагам да го подкрепим. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Костова, заповядайте! 

КАПКА КОСТОВА: Благодаря, г-жо Председател! Ще 

отнема само 30 секунди. Искам да акцентирам вниманието на 

колегите от Съвета само върху две неща. Първо, колегата Тодоров 

има почти девет години стаж само като съдия в Районен съд, осем 

години от тях работи в същия този Районен съд-Кнежа, за чийто 

административен ръководител кандидатства. Оценката, която е 

дадена от прекия му ръководител е изключително положителна и 

отличава колегата като човек с професионализъм, старание, 

задълбоченост и така нататък. Това че се смущаваше тук пред нас и 

не можа да изложи точно вижданията си, мисля че не е проблем. 

Важното е, че има идеи за администрирането на съда, че част от 

екипа и част от колектива на този съд, което въобще не е без 

значение. 

 Адмирирам куража на колежката, която вероятно е много 

качествена като професионалист, да отиде за първи път като 

административен ръководител в едно звено, но си мисля, че все пак 

би следвало човек, който проявява такива амбиции поне да знае как 

изглежда една срочна книга. Ще гласувам за колегата Тодоров. 

Смятам че това е правилното и принципно решение. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, да се ориентираме към 

гласуване. Моля комисията. 

 

/след гласуването/ 

/В залата присъстват Мая Кончарска и Пламен Тодоров/  

ЕЛЕНА МИТОВА: Уважаеми колеги, в гласуването са 

участвали 18 члена на Висшия съдебен съвет. Отсъстват петима. 

Изборът започна в 12.55 ч., приключи в 13.00 ч. При отваряне на 

кутията от тайното гласуване се намериха 18 бели плика. При 

отваряне на пликовете бяха извадени 18 броя бюлетини, от които се 

установи следното: за Мая Кончарска 4 броя, за Пламен Георгиев 

Тодор 14 броя. Недействителни бюлетини и празни пликове няма. 

При получения резултат комисията намира, че за административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Кнежа е избран 

Пламен Георгиев Тодоров. 

/Мая Кончарска и Пламен Тодоров излизат от залата/  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

4.4. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: с 4 /четири/ гласа 

„за" за Мая Павлова Кончарска  и с 14 /четиринадесет/ гласа 

„за" за Пламен Георгиев Тодоров,  на основание чл. 171, от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Пламен Георгиев Тодоров - съдия в в Районен съд-

гр.Кнежа с ранг „съдия в ОС", на длъжността „административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Кнежа с ранг 

„съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение  

съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, за председател на Районен 

съд-Кнежа беше избран Пламен Тодоров. Основанията за това са, 

че той е дългогодишен съдия. Фактически целия му служебен път е 

преминал в този съд. Познава проблемите в съда. Убедени сме, че 

ще се справи с новите предизвикателства. Да му пожелаем успех. 

Точка пета. Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за назначаване на административен 

ръководител - председател на Районен съд-Стара Загора. /чува се - 

Нова Загора/ Нова Загора, да. Кандидати са Георги Любенов 

Йорданов - съдия в Районен съд-Нова Загора. Това е предложение 

на административния ръководител. Атанас Василев Славов - съдия 

в Районен съд-Нова Загора. Иван Тодоров Рогошев - прокурор в 

Районна прокуратура-Стара Загора.  

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи на Георги Йорданов комплексна 

оценка от атестацията „много добра".  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

5. ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Нова Загора 

Кандидати: 

- Георги Любенов Йорданов - съдия в Районен съд-

гр.Нова Загора; 

- Атанас Василев Славов - съдия в Районен съд-

гр.Нова Загора /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол 

№11/11.03.2009г., т.5 - оценка „много добра"/; 
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- Иван Тодоров Рогошев - прокурор в Районна 

прокуратура-гр.Стара Загора /Атестиран с Решение на ВСС по 

Протокол №24/10.06.2009г., т.26 - оценка „много добра"/ - 

/ПОКАНЕН И НЕЯВИЛ СЕ/ 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

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

Георги Любенов Йорданов - съдия в Районен съд-гр.Нова Загора, 

комплексна оценка от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Останалите колеги имат вече 

атестации, така че комисията предлага на Висшия съдебен съвет да 

проведе избор за назначаване на председател на Районен съд-

Нова Загора, в който да взема участие кандидатите Георги 

Йорданов, Атанас Славов, Иван Рогошев. Предлагам комисия по 

избора г-н Гатев, г-жа Митова, г-жа Костова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме комисията. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

5.2. Избира комисия по провеждане на избора: Георги 

Гатев, Елена Митова, Капка Костова. 

5.3. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - председател 

на Районен съд - гр.Нова Загора, в който да вземат участие 
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следните кандидати:  Георги Любенов Йорданов - съдия в 

Районен съд-гр.Нова Загора; Атанас Василев Славов - съдия в 

Районен съд-гр.Нова Загора; Иван Тодоров Рогошев - прокурор в 

Районна прокуратура-гр.Стара Загора. 

 

/В залата влиза Атанас Славов/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колега, Славов, заповядайте! Имате 

думата, накратко. 

АТАНАС СЛАВОВ: Уважаема госпожо 

Председателстващ, уважаеми дами и господа членове на Висшия 

съдебен съвет, казвам се Атанас Василев Славов и съм кандидат за 

административен ръководител на Районен съд-гр.Нова Загора. 

Работя в съда от 1996г. През тези години досега съм натрупал 

достатъчно опит и знания, които ми дават увереност да взимам 

правилни управленчески решения за издигане авторитета на съда и 

подобряване работата на магистратите и съдебните служители в 

съда. 

Пред вас мога да изложа накратко моите насоки в 

бъдещата ми работа, ако, разбира се, ми гласувате доверие. 

Първата основна задача това е преодоляването и премахването на 

всякакво забавяне при разглеждането на делата в съда. Затова 

смятам че е редно да се вгради стандарт за разглеждане на тези 

дела. Друга основна точка е подобряване качеството на 

правораздаването, като това може да се извърши чрез 

професионалната подготовка на магистратите и съдебните 

служители чрез участие в програми, конкурси, семинари и такива, 

които се организират от Националния институт по правосъдие. За 

съжаление мога да кажа Новозагорския съд има един основен 

проблем, който се състои в това, че ние нямаме собствена съдебна 
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палата и битовите ни условия са изключително лоши. Преди повече 

от две години Министерство на правосъдието закупи сграда в 

центъра на града за съдебна палата. Тя до този момент стои 

неизползваема и се руши. Основните усилия, основния приоритет 

трябва да се насочи именно за организиране битовите условия на 

магистратите. Защото това все пак е един фактор, който оказва 

влияние за качественото правораздаване. 

Смятам че е редно съдът да бъде по-отворен и към 

медиите, и към другите институции на територията на общината. 

Възнамерявам да въведа една, за мен, положителна практика - 

редовни месечни съвещания и работни срещи с представители на 

прокуратурата по отношение на няколко въпроса: Защо се забавят 

делата, какви са причините, какви са основните причини за 

връщането за доразследване на дела, как да намерим начини, 

методи и средства да ги избегнем. Предвиждам работа със 

създадените кръжоци в училищата, като по този начин да 

въздействаме върху тях възпитателно, просто самите деца да знаят 

ние в този съд с какво се занимаваме, каква работа вършим и по 

този начин да им въздействаме положително. 

Ние сме четирима човека. Миналата година бяхме трима. 

Сега сме кадрово обезпечени. Между другото работим в 

изключителни условия на екипност. Работим с ясното съзнание, че 

сме лицето на цялата съдебна система, защото хората най-напред 

идват при нас и може би това ни мотивира, и работим доста добре.  

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Имате ли специализация? Това е 

също един проблем. Ние в Нова Загора нямаме определена 

специализация, но по принцип ние сме четири състава и може да се 

обособи.  
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли други въпроси към колегата? 

Няма. Благодаря Ви за изложението. Моля да изчакате! 

АТАНАС СЛАВОВ: Благодаря и аз! /излиза от залата/  

/Влиза Георги Йорданов/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! Имате думата. 

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожо 

Председателстващ, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, 

моето изложение съдържа разглеждането на няколко проблема, 

които смятам, че са важни и които в най-скоро време следва да 

бъдат решени пред Новозагорския районен съд с оглед 

оптимизиране нашата работа. На първо място това е, знаете, 

проблема със съдебната палата, липсата на такава. Проблема, 

считам че Вие сте го разисквали нееднократно, запознати сте с него 

и не намирам за необходимо да се спирам на него. Единствено ще 

кажа, че енергичността и инициативността на председателя на съда 

няма да бъде достатъчна да се реши този проблем. Задължително 

следва и вашата на намеса, намесата на министъра на 

правосъдието. На следващо място мисля че е важен проблема с 

разпределението на делата. По мое лично мнение принципа за 

разпределението на делата, така наречения случаен подбор, е 

добър с оглед неговата обективност. Обективността произтича от 

това, че не дава възможност и лишава от такава възможност 

председателите на съдилищата да се намесват в работата на 

останалите колеги и при разпределянето на делата. Аз виждам и 

още един аспект, аспекта за това, че самия принцип предпазва 

председателя на съда от нападки било от колеги, от физически лица 

при разпределението на тези дела. 

В Новозагорския съд към настоящия момент, считам че 

разпределението не е добро с оглед на това, че ние разглеждаме 
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повече дела от всякакъв вид, без да има ясно разграничение. Ясно 

разграничение е необходимо, за да се повиши качеството на 

актовете, които ще постановяваме, присъди и съответно съдебни 

решения. С оглед щата, който има в Нова Загора, четири съди, е 

възможно разпределението на делата да стане двама по двама. 

Отделно считам че е важен проблема и с комуникативността на 

съда. Имам предвид отношения, връзки, контакти. Не ги намирам, 

че са на необходимото ниво към настоящия момент. Имам предвид 

комуникацията с останалите звена от съдебната система особено в 

Сливенска област. Отношенията на Новозагорския съд с Окръжен 

съд-Сливен, Административен съд-Сливен, с районните съдилища в 

Сливен и Котел, с органите на местната власт, местно 

самоуправление, както и с органите на МВР. Считам че са на ниво 

единствено отношенията между Районен съд-Нова Загора и 

Районна прокуратура-Нова Загора, които са добри отношения, аз 

съм от 17 години съдия, отношенията са такива, мога да кажа почти 

отлични. Понякога някои от въпросите е добре да се решават и по 

телефона. Не е необходимо да използваме винаги нашата власт, да 

глобим някой, който не .... съдебно разпореждане. Мисля че 

резултатът винаги е по-добър, ако един съдия, разбира се говоря в 

интерес на работата, да бъде в добри отношения с кмета на 

общината, да бъде в добри отношения с началника на районното 

управление на МВР, с всички институции, разбира се.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако имат въпроси колегите. Бяхте 

ясен, точен, конкретен. Има ли въпроси? Няма въпроси. Моля да 

изчакате! /Атанас Славов излиза от залата/ Иван Рогошев е 

редовно поканен, не се явява.  

Имате думата, колеги. Дискусия. Г-н Груев, имате думата. 
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ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, ситуацията в Нова 

Загора принципно е такава, че Нова Загора и нейните граждани се 

чувстват в Стара Загора, а всъщност административно и съдебно са 

към Сливен. Съдът отдавна има много тежки материални проблеми. 

Той беше в една стара къща в началото. Сега има един етаж в един 

блок жилищен. Когото и да изберем ние трябва да помогнем на тези 

хора всячески съобразно нашите възможности, разбира се, за да се 

оправи материална база. И двамата кандидати според мен се 

представиха добре на това изслушване. И двамата имат желание да 

работят. Струва ми се обаче, че бих взел под внимание 

предложението на председателя на Окръжния съд в Сливен, 

колегата Къню Жеков, който е предложил за председател в Нова 

Загора Георги Йорданов и да му гласуваме доверие, което той и 

защити с това, което ни каза в хода на изслушването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли други изказвания? Няма. Да 

преминем към гласуване.  

 

/след гласуването/ 

/В залата присъстват Атанас Славов и Георги Йорданов/ 

ЕЛЕНА МИТОВА: Уважаеми колеги, в гласуването са 

участвали 19 членове на Висшия съдебен съвет. Отсъстващи 

четирима. Изборът започна в 13.15 ч. и приключи в 13.20 ч. При 

отваряне на кутията от тайното гласуване се намериха 19 бели 

плика. При отваряне на пликовете от тях бяха извадени 19 броя 

бюлетини, от които се установи следното. За Атанас Василев 

Славов 0 броя, за Георги Любенов Йорданов 19 броя, за Иван 

Тодоров Рогошев 0 броя. Недействителни бюлетини няма. При 

получения резултат комисията намира, че за административен 
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ръководител - председател на Районен съд-гр.Нова Загора е избран 

Георги Любенов Йорданов. 

ГЛАСОВЕ: Честито! 

/Атанас Славов и Георги Йорданов излизат от залата/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

5.4. След проведения таен избор с бюлетини и при 

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

за Атанас Василев Славов, 19 /деветнадесет/ гласа „за" за 

Георги Любенов Йорданов и 0 /нула/ гласа за Иван Тодоров 

Рогошев,  на основание чл. 171, от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги 

Любенов Йорданов - съдия в Районен съд-гр.Нова Загора с ранг 

„съдия в АС", на длъжността „административен ръководител - 

председател на Районен съд-гр.Нова Загора с ранг „съдия в 

АС", с основно месечно трудово възнаграждение  съгласно Таблица 

№ 1, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, за председател на 

Нова Загора, Районен съд беше избран Георги Йорданов. Това 

беше предложение на административния ръководител. Изложени са 

неговите положителни качества. В изложената от него концепция се 

показа, че той вижда проблемите на съда, които за съжаление явно 

не са малко. Има мотивация и възможност да ги реши и да му 

пожелаем успешен път. 

По следващата точка. Предложение на комисията 

относно провеждане на избор за председател на Районен съд-

гр.Харманли. Кандидати са Румен Валентинов Сираков, прокурор в 

Районна прокуратура-гр.Хасково. Това е предложение на 
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административния ръководител. Юлия Желязковска Станкова - 

съдия в Районен съд-гр.Харманли.  

Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи на Румен Валентинов Сираков 

комплексна оценка от атестацията „много добра".  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

6. ОТНОСНО: ОТНОСНО: Избор за назначаване на 

административен ръководител - председател на Районен съд-

гр.Харманли 

Кандидати: 

- Румен Валентинов Сираков - прокурор в Районна 

прокуратура-гр.Хасково; 

- Юлия Желязкова Станковска - съдия в Районен съд-

гр.Харманли  

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

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

Румен Валентинов Сираков - прокурор в Районна прокуратура-

гр.Хасково, комплексна оценка от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р  Е  Ш  И : 

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

Юлия Желязкова Станковска - съдия в Районен съд-гр.Харманли, 

комплексна оценка от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

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

назначаване на административен ръководител-председател на 

Районен съд-Харманли, в който да вземат участие атестираните 

кандидати Румен Сираков и Юлия Станковска. За целта предлагам 

комисия в състав г-н Гатев, г-жа Митова, г-жа Костова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

6.3. Избира комисия по провеждане на избора: Георги 

Гатев, Елена Митова, Капка Костова. 

6.4. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - председател 

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

следните кандидати:  Румен Валентинов Сираков - прокурор в 

Районна прокуратура-гр.Хасково; Юлия Желязкова Станковска - 

съдия в Районен съд-гр.Харманли. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да извикаме г-н Сираков. /Румен 

Сираков влиза в залата/ Заповядайте, колега! Имате думата, 

накратко за Вашето становище. 
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РУМЕН СИРАКОВ: Уважаеми членове на Висшия 

съдебен съвет, казвам се Румен Валентинов Сираков, на 37 години 

съм, женен, с две деца. От 9 години съм в съдебната система. 

Първоначално съм започнал като прокурор в Районна прокуратура-

Свиленград, а впоследствие и в Районна прокуратура-Хасково. 

Понастоящем считам че имам необходимия стаж и опит да поема 

този малък, но значим съд като Районен съд-Харманли. 

Относно приоритетите, накратко. Относно кадровата  

обезпеченост Районен съд-Харманли има трима съдии, един съдия 

по вписванията и 13 служители. Съотношението между магистрати 

и служители е 1 към 3,13. С оглед средномесечната натовареност 

на съда по брой дела за разглеждане на съдия, предложение от 

годишните доклади на председателката на Районен съд-Харманли е 

да се увеличи щатната численост на съда с един съдия и един 

съдебен администратор. 

Относно правораздавателната дейност, аз считам че 

трябва да се намали времето за разглеждане на делата и на 

съдебните процеси. Само 58% от гражданските дела са 

приключвани в тримесечен срок, което е крайно малко. По-добре 

стоят нещата с наказателното производство, където са 79%. От тази 

гледна точка, считам че следва да има ежемесечни справки най-

вече за делата със значим обществен интерес, тези които са над 6 

месеца просрочени и тези, които са задържани лица. 

Отделно от това, считам че основен приоритет ще бъде 

квалификацията на служителите, повишаването на квалификацията 

на служителите и на съдиите в съда, както и екипния принцип на 

работа. Аз мисля че трябва стриктно да се изпълнява Правилника 

за администриране на съдилищата. Има доста пропуски в 
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докладите, които аз първоначално, ако ми гласувате доверие, 

веднага ще отстраня. Първата ми работа ще бъде това.  

Отделно от това, относно правораздавателната дейност, 

считам че следва ежемесечно да има събиране с Районна 

прокуратура-Харманли, да се обсъждат проблемите с върнатите 

дела и тези, които са с оправдателни присъди. Отделно от това 

ежемесечни събрания, както в Гражданската колегия в Окръжен 

съд-Харманли и с наказателната, така и общи събрания с колегите и 

вътре в съда за обсъждане на проблемите. 

Относно сградния фонд, тоест материалната 

обезпеченост, там сградния фонд е проблем в съда. Съдът е от 32 

г. Няма дефакто дограма. Аз съм бил там в съда командирован от 

прокуратурата. Това е първото нещо. Няма стаи за разглеждане на 

делата от адвокатите, както и арестантско помещение. Но мисля че 

с малко пари, разбира се от министерството, могат да се преградят 

вътрешни такива пространства, които да доведат до добра работа 

на съда от тази гледна точка. 

Отделно от това, считам че медийната стратегия е малко 

занижена. Има сайт на Районен съд-Харманли, които разгледах, но 

в този сайт има само свършените дела и насрочените дела. Може 

би трябва да има електронна кутия, на която да има предложения и 

сигнали от страна на гражданите. Аз мисля че може да се направи 

това, говорил съм с компютърния специалист, който е там. Отделно 

от това, може би за делата с обществен интерес, нещо като 

електронен бюлетин, непосредствено след приключване на делата, 

разбира се за региона, защото Харманли не е толкова голям съд.  

Считам че ще има една добра приемственост. Познавам 

сегашната председателка на съда Мария Атанасова, в добри 

отношения съм с нея и считам че тя е един много добър 
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професионалист, което ще ми помогне да вляза в работата и да 

успея да ръководя този съд най-добре. Познавам и другите колеги. 

В много добри отношения сме. Смятам че няма да има никакви 

проблеми от професионална гледна точка щом са поставени 

нещата на такава плоскост.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли въпроси към колегата? 

Няма. Благодаря Ви за изложението! Моля да изчакате! 

/Румен Сираков излиза от залата. Влиза Юлия 

Станковска/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега! Имате думата, 

накратко да изложите Вашето становище. 

ЮЛИЯ СТАНКОВСКА: Благодаря! Уважаема г-жо 

Мингова, уважаеми дами и господа членове на Висшия съдебен 

съвет, казвам се Юлия Станковска, родена съм в Харманли. През 

97г. завърших висшето си образование, 98г. започнах като съдия 

изпълнител в Районен съд-Харманли, а от м. май 99г. до настоящия 

момент изпълнявам длъжността „съдия". Смятам че тези 12 години, 

които съм работила в съда, ми дават възможността да познавам 

както работата на съда, организацията, колектива, така също и 

проблемите, които съпътстват тази работа. Нашият съд обслужва 

три общини. Това са Харманлийска, Симеоновградска, 

Маджаровска. Трима сме колегите съдии, един съдия по 

вписванията, един държавен съдебен изпълнител и 14 бройки 

администрация, като за момента имаме една бройка, която е 

незаета за архивар. Много са добри отношенията в самия колектив. 

Служителите ни в по-голямата си част са с висше образование. 

Много се стараят и бързо успяват да въведат в работата си 

новостите, които се въвеждат, имам предвид програмите, които 

въведохме. Технически сме добре оборудвани. 
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Основен проблем това е сградата на съда, която е 

строена 37 г. Тя е била пригодена за нуждите на един съдия и един 

прокурор със съответните им администрации и към момента сме 

затруднени. Не отговаря тази сграда към момента на нуждите на 

съда. Имам предвид, че не можем да осигурим адвокатска стая, не 

можем да осигурим арестантска стая. Но смятам че това са 

проблеми, на които може да се намери решение.  

Друго, което искам да кажа, ние сме трима колеги съдии. 

Може да ви прозвучи в кръга на шегата, но ние всеки ден си правим 

съвещания и събрания. Когато имаме затруднения винаги сме 

готови да си помогнем един на друг и смятам, че в работата си 

нямаме проблеми. 

Много е добро и взаимодействието, това също искам да 

отбележа, с останалите институции, с които работим, а именно 

Районна прокуратура-Харманли и Районно управление на МВР. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Въпроси, ако имат колегите към 

Вас? Не виждам. Благодаря Ви за изложението! Моля да изчакате! 

/Юлия Станковска излиза от залата/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Дискусия. Професор Груев, имате 

думата. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, аз започвам с края. Ще 

подкрепя категорично кандидатурата на Юлия Станковска за 

председател на Районен съд-Харманли. Случките около 

Димитровград ме накараха малко повече да обърна внимание на 

този регион. Помолих отново г-н Чамбов, който проведе също 

редица срещи. Двамата кандидати, аз не искам да кажа нищо лошо 

за другия кандидат, колегата Румен Сираков, но у мен назрява от 

една страна опита й, фактически целият й професионален опит е в 

Районен съд-Харманли. Досегашният административен 
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ръководител Мария Атанасова няма право на втори мандат. 

Естествено е това развитие, още повече че, аз помолих колегата 

Чамбов и чисто професионално да направи тези проверки с оглед 

нейната работа и като съдия до момента. Моля ви и вие ако счетете 

за необходимо да подкрепите нейната кандидатура. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други изказвания? Няма. Да 

преминем към гласуване. 

 

/след гласуването/ 

/В залата присъстват Юлия Станковска и Румен Сираков/ 

ЕЛЕНА МИТОВА: Колеги, в гласуването са участвали 19 

членове на Висшия съдебен съвет. Отсъстващи четирима. Изборът 

започна в 13.35 ч. и приключи в 13.40 ч. При отваряне на кутията от 

тайното гласуване се намериха 19 бели плика. При отварянето на 

пликовете от тях бяха извадени 19 броя бюлетини, от които се 

установи следното: за Румен Валентинов Сираков 4 броя, за Юлия 

Желязскова Станковска 15 броя. Недействителни бюлетини няма. 

При получения резултат комисията намира, че за административен 

ръководител - председател на Районен съд-гр.Харманли е избрана 

Юлия Желязкова Станковска. 

ГЛАСОВЕ: Честито! Успешна работа! 

/Юлия Станковска и Румен Сираков напускат залата/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

6.5. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат: с 4 /четири/ гласа 

„за" за Румен Валентинов Сираков и 15 /петнадесет/ гласа „за" 

за Юлия Желязкова Станковска,  на основание чл. 171, от ЗСВ 
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НАЗНАЧАВА Юлия Желязкова Станковска, съдия в Районен съд-

гр.Харманли, на длъжността „административен ръководител - 

председател на Районен съд-гр.Харманли, с основно месечно 

трудово възнаграждение  съгласно Таблица № 1, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Шопов, да обобщите. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, чрез тайния си вот 

Висшият съдебен съвет назначи за председател на Районен съд-

гр.Харманли Юлия Станковска. Основанията за това са, че тя е 

дългогодишен съдия в този съд. Познава проблемите му. В 

концепцията си, която изложи ни убеди, че може да ги реши. Да й 

пожелаем успешен път! 

Имам едно предложение към Висшия съдебен съвет  с 

оглед времето и с оглед това, че се изморихме, да минем т.18, която 

засяга конкурса чрез атестиране за районните прокуратури. Другите 

точки не са толкова обемни, нека да минем тази. Това е молбата ми. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Редът ще бъде по същия начин - 

оценки, класиране, избор.  

Павел Манукян е атестиран. Колегата Милен Близнаков е 

атестиран. 

 

18.1. 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 „прокурор" в Районните прокуратури 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И 

1.Атестирането на Павел Хайк Манукян - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Елхово е извършено по т. 5 /конкурс 

чрез атестиране за съдия в Районен съд/ от настоящия 

протокол  

  

2. Атестирането на Милен Иванов Близнаков - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр.Кюстендил е извършено с решение на ВСС по 

протокол № 42/29.10.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Антон Милев комплексна оценка 

от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3. На основание чл. 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 Антон Венциславов Милев - прокурор в Районна 

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

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

решение, с което да определи на Стефка Димитрова комплексна 

оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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 Стефка Николова Димитрова - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Пазарджик с ранг „прокурор в РП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Цветелина Захариева 

Михайлова е атестирана. Колежката Евгения Иванова е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5. Атестирането на Цветелина Захариева Михайлова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Своге е извършено с 

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

оценка "МНОГО ДОБРА". 
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6. 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 Стела Дянкова Бъчварова 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 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 Стела Дянкова Бъчварова - прокурор в Районна 

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

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Румен Рачев е атестиран.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8. Атестирането на Румен Илиев Рачев - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Раднево е извършено с решение на 
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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 Светла Георгиева Николова 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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 Светла Георгиева Николова - следовател в 

Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. 

Пловдив с ранг „следовател в НСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същата 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Красимир Иванов комплексна 

оценка от атестацията "много добра". 

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

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

няма, "въздържали се" няма/ 

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 Красимир Косев Иванов - следовател в Окръжен 

следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Русе с ранг 

„следовател в ОСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка 

"МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Сийка 

Сърбова, не е подала заявление за участие. Не провежда 

атестиране на Величка Пандева, не е подала заявление за участие. 

Колежката Екатерина Микова е атестирана. Не провежда 

атестиране на Даниел Шостак, не е подал заявление за участие. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11. Не провежда атестиране на Сийка Георгиева 

Сърбова- следовател в Софийска градска прокуратура поради 

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

участие в класиране за длъжността. 

  

12. Атестирането на Величка Костадинова Пандева - 

следовател в Окръжна следствена служба гр.Благоевград е 
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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.  

  

13.Атестирането на Екатерина Цанкова Микова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч е извършено по т. 28 

/конкурс чрез атестиране за съдия в Районен съд/ от настоящия 

протокол  

  

14. Атестирането на Данаил Богданов Шостак - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 26/24.06.2009 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 Мария Дамянова Дамянова 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 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 : 

15. 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 Мария Дамянова Дамянова - прокурор в Районна 

прокуратура гр.Плевен 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 Михаела Спасова Райдовска 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 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 : 

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 

дейността на Михаела Спасова Райдовска - прокурор в Районна 

прокуратура гр.Благоевград 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 Петър Божидаров Белчев 

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", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

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 Петър Божидаров Белчев - прокурор в Районна 

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

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Димитър Каменов Младенов 

е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18. Атестирането на Димитър Каменов Младенов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен 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 Мариана Димитрова 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19. 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 Мариана Борисова Димитрова - прокурор в 

Районна прокуратура гр.Варна 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 Виолета Христова комплексна 

оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 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 : 

 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 Христова Христова - прокурор в Районна 

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

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Богдана Тончева е 

атестирана. Колегата Ивайло Занев е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21. Атестирането на Богдана Стефанова Тончева - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Белоградчик е извършено 

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

оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

22. Атестирането на Ивайло Георгиев Занев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали 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 Петър Йонов комплексна оценка 

от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 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 : 

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 Петър Йонов Йонов - следовател в Окръжен 
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следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с 

ранг „следовател в ОСлС" ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не провежда атестиране на Неделчо 

Ангелов, поради неподаване на заявление за участие. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24. Не провежда атестиране на Неделчо Спасов 

Ангелов- следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Стара Загора 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 Антони Йорданов комплексна 

оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 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 : 

25. 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 Антони Венцеславов Йорданов - прокурор в 
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Районна прокуратура гр. Бяла Слатина с ранг „прокурор в РП" 

ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колежката Тодорка Костова е 

атестирана. Колегата Светослав Стойнов е атестиран. Колегата 

Цецо Рабаджиев е атестиран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

26. Атестирането на Тодорка Костова Костова - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Бургас е извършено по т. 107 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Районен съд/ от настоящия протокол  

  

27.Атестирането на Светослав Николаев Стойнов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Кубрат е извършено по т. 

110 /конкурс чрез атестиране за съдия в Районен съд/ от 

настоящия протокол. 

  

28. Атестирането на Цецо Николов Рабаджиев - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Луковит 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 Диана Неева 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", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

29. 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 Ангелова Неева - прокурор в Районна 

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

същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Здравко Делиев е атестиран. 

Колегата Станислав Стоянов е атестиран. Колежката Румяна 

Раденкова е атестирана. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

30. Атестирането на Здравко Сабинов Делиев - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 44/12.11.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

31. Атестирането на Станислав Йорданов Стоянов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Разград е извършено с 

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

оценка "ДОБРА". 

  



 190 

32. Атестирането на Румяна Димитрова Раденкова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Перник е извършено с 

решение на ВСС по протокол № 51/10.12.2009 г. - комплексна 

оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Полина Тодорова Величкова 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 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 : 

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 Полина Тодорова Величкова - прокурор в Районна 

прокуратура гр.Костинброд 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 Цветомир Папурков 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", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

34. 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 Цветомир Милков Папурков- прокурор в Районна 

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

същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колегата Димитър Стоянов е 

атестиран. Колегата Недко Петров е атестиран. Колегата Владислав 

Андреев е атестиран. Не провежда атестиране на Ангел Петров, не 

е подал заявление. Колежката Невена Владимирова е атестирана. 

Колежката Малина Борисова е атестирана. Колежката Дария 

Христова е атестирана. Не провежда атестиране на Мария 

Гьоргова, поради неподаване на заявление за участие. Колежката 

Искра Георгиева е атестирана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

35. Атестирането на Димитър Симеонов Стоянов - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански е извършено с 

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

оценка "МНОГО ДОБРА". 
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36. Атестирането на Недко Цолов Петров - 

следовател във Военно - окръжна прокуратура гр. София е 

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

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

37. Атестирането на Владислав Любомиров Андреев - 

следовател във Военно - окръжна прокуратура гр. София е 

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

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

  

38. Не провежда атестиране на Ангел Иванов Петров- 

прокурор в Районна прокуратура гр. Ивайловград поради не 

подаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на 

участие в класиране за длъжността. 

  

39. Атестирането на Невена Бойкова Владимирова - 

прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли е извършено с 

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

оценка "МНОГО ДОБРА". 

 40.Атестирането на Малина Борисова Борисова - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Шумен е извършено по т. 123 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Районен съд/ от настоящия протокол 

  

41. Атестирането на Дария Кирилова Христова - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив е извършено по с решение на ВСС по 

протокол № 51/10.12.2009 г. - комплексна оценка "МНОГО 

ДОБРА".  
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42. Не провежда атестиране на Мария Огнянова 

Гьоргова- 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. 

  

43.Атестирането на Искра Николова Георгиева - 

следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура гр. Пазарджик е извършено по т. 112 /конкурс чрез 

атестиране за съдия в Районен съд/ от настоящия протокол. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, приключих! 

Сега предлагам да се гласува класирането.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме класирането. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

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

за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез 

атестиране за длъжността "прокурор" в Районните 

прокуратури 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

Извършва класиране на кандидатите, участващи в 

конкурса чрез атестиране, за длъжността "прокурор" в 

Районните прокуратури, съгласно приложения списък, който 

се счита за неразделна част от настоящия стенографски 

протокол. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, свободните щатни бройки са 

24, които са разпределени, както следва: Районна прокуратура - 

София - 10 бройки, за всичките има предложение, обаче един от 

предложените кандидати от административния ръководител не е 

подал заявление, така че остават предложенията девет. Колегата 

не е подал заявление, той не се намира в класирането. Русе има 

две места, предложението е за един. Смолян - 1 място, няма 

предложение. Айтос - 1 място, няма предложение. Карлово - 1 

място, няма предложение. Чирпан - 2 места, има едно предложение 

от административния ръководител. Димитровград, има 

предложение от административния ръководител, но в случая също 

колегата, който е предложен не е подал заявление за участие. Гоце 

Делчев - 1 място, няма предложение на административния 

ръководител. Шумен - 1 място, няма предложение. Ловеч - 1 място, 

има предложение на административния ръководител. Сливница - 1 

място, няма предложение на административния ръководител. 

Средец - 1 място, няма предложение на административния 

ръководител. Лом - 1 място, няма предложение на 

административния ръководител.  

Сега под № 7 Мария Дамянова Дамянова - това е 

предложение на административния ръководител - Софийска 

районна прокуратура. Под № 8 Петър Йонов Йонов - РП - Чирпан, 

предложение на административния ръководител. Димитър Каменов 

Младенов № 9 - предложение на Софийска районна прокуратура от 

административния ръководител. Цецо Рабаджиев - Ловеч, 

предложение на административния ръководител. Под № 15 Недко 

Цолов Петров - предложение на Софийска районна прокуратура 

административен ръководител. Под № 16 Красимир Косев Иванов - 
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предложение на административния ръководител - РП - Русе. Под № 

19 Ивайло Георгиев Занев - предложение на Софийска районна 

прокуратура административен ръководител. Мариана Борисова 

Димитрова под № 22, предложение на административен 

ръководител, Софийска районна прокуратура. Под № 25 Петър 

Божидаров Белчев, предложение на Софийска районна прокуратура 

административен ръководител. Под № 27 Михаела Спасова 

Райдовска, предложение на административния ръководител на 

Софийска районна прокуратура. Под № 28 Виолета Христова 

Христова - предложение на административния ръководител СРП и 

под № 34 Богдана Стефанова Тончева, предложение на 

административния ръководител Софийска районна прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, имате думата за 

предложения. 

Г-жо Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Колеги, ще ви моля да подкрепите 

кандидатурата на Румяна Димитрова Раденкова под № 10 за 

Сливница. Това е първото й желание, тя е и първи по ред кандидат 

в списъците, а мисля, че няма и друг кандидат, има, но са по-назад. 

И освен това ще ви моля да подкрепите кандидатурата на Антон 

Венциславов Милев под № 20 за Софийска районна прокуратура, 

той е на щат в Районна прокуратура - Радомир, познавам го, много 

добър професионалист, в момента е командирован в Районната 

прокуратура - София. № 20. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други предложения? 

Заповядайте, г-н Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, за Районна прокуратура - 

Русе има едно предложение, а са две местата. Под № 6 Диана 

Ангелова Неева като второ нейно желание е за Районна 



 196 

прокуратура - Русе. Лично я познавам, много добре е подготвена 

като юрист, много старателна и предлагам да уважим това нейно 

второ желание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря. Други предложения? 

ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА: Само ако стигнем до това, 

под № 35 предлагам да подкрепим Антони Венциславов Йорданов.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако стигнем до него, да. 

Други предложения? В такъв случай да се ориентираме 

там където няма предложения по същия принцип въз основа на чл. 

193 колегите, които са класирани първи и има място да ги 

подкрепяме, защото те са получили нашата много добра оценка. 

Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Дария Кирилова Христова - СРП. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

  

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

преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране 

за длъжността "прокурор" в Районните прокуратури,  по поредността 

на класирането до попълване на местата - 24 щатни бройки 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

1 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Дария Кирилова 

Христова - следовател в ОСлС - Пловдив, в длъжност "прокурор" 

в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Тодорка Костова Костова - Районна 

прокуратура - Средец. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Няма предложение, но е първа като 

кандидатура, има място. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.2. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", "против" няма и 5 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Тодорка 

Костова Костова - следовател в ОСлС - Бургас, с ранг "следовател 

в НСлС" в длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - 

Средец, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Светла Георгиева Николова - РП -

Карлово. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Няма предложение, има място, 

първа е по ред. Приема се. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.3. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", "против" няма и 5 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА  Светла 

Георгиева Николова - следовател в ОСлС - Пловдив, с ранг 

"следовател в НСлС" в длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура - Карлово, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Евгения Тодорова Иванова - Районна 

прокуратура - София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.4. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за", 2 

"против", 16 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Евгения Тодорова 

Иванова - прокурор в РП - Стара Загора, в длъжност "прокурор"" 

в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Румен Илиев Рачев - РП - Шумен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Първа кандидатура, има място. 

Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

"против" няма и 1 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Румен Илиев 

Рачев - прокурор в РП - Раднево, с ранг "прокурор в ОП" в 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - Шумен, с ранг 

"прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Диана Ангелова Неева, първо желание 

Районна прокуратура - София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не се приема. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Диана Ангелова 

Неева - прокурор в РП - Дулово, в длъжност "прокурор"" в 

Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - РП - Русе. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение за нея. Да 

гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.6.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за", "против" няма и 1 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Диана 

Ангелова Неева - прокурор в РП - Дулово, с ранг "прокурор в ОП" в 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - Русе, с ранг 

"прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мария Дамянова Дамянова - СРП, 

предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

"против" няма и 1 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Мария Дамянова 

Дамянова - прокурор в РП - Плевен, с ранг "прокурор в ОП" в 

длъжност "прокурор" в Софийска районна прокуратура, с ранг 

"прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петър Йонов Йонов - РП - Чирпан, 

предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

"против" няма и 1 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Петър Йонов 

Йонов - следовател в ОСлС - Стара Загора, с ранг "следовател в 
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ОСлС" в длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - Чирпан, 

с ранг "прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитър Каменов Младенов - СРП, 

предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

"против" няма и 1 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Димитър Каменов 

Младенов - прокурор в РП - Сливен, с ранг "прокурор в ОП" в 

длъжност "прокурор" в Софийска районна прокуратура, с ранг 

"прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Румяна Димитрова Раденкова - РП - 

Сливница. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Първа кандидатура. Има място. 

Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.10. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за", "против" няма и 1 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Румяна 

Димитрова Раденкова - прокурор в РП - Перник, с ранг "прокурор в 

ОП" в длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - Сливница, 

с ранг "прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Цецо Николов Рабаджиев - РП - Ловеч. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение има за него. 

Гласуваме. Избран е колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.11. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за", "против" няма и 1 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Цецо 

Николов Рабаджиев - административен ръководител - районен 

прокурор на РП - Луковит, с ранг "прокурор в ОП" в длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура - Ловеч, с ранг "прокурор в 

ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Здравко Сабинов Делиев - РП - 

Смолян, ние май го избрахме. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Избрахме го за Мадан. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Все пак трябва да гласуваме.  

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: За Смолян няма никой. 

ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА: Няма друг кандидат за 

Смолян.  

ГЛАСОВЕ: Да го изберем. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате предвид това, колеги. С тези 

съображения. Гласувайте в момента. Избран е колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.12. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за", "против" няма и 1 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Здравко 

Сабинов Делиев - прокурор в РП - Пловдив, с ранг "прокурор в ОП" 

в длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - Смолян, с ранг 

"прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Милен Иванов Близнаков - РП - София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.13. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 2 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Милен 

Иванов Близнаков - следовател в ОСлС - Кюстендил, в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Владислав Любомиров Андреев - РП - 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.14. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа 

"за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Владислав 

Любомиров Андреев - военен следовател във ВОП - София, в 

длъжност "прокурор" в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Недко Цолов Петров, предложение на 

административния ръководител - Софийска районна прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.15. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 2 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Недко Цолов 

Петров - съдия в РС - Елин Пелин, с ранг "съдия в ОС" в длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура - София, с ранг "прокурор в 

ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Красимир Косев Иванов, предложение 

на административния ръководител за Русе. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.16. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 19 гласа 

"за", "против" няма и "въздържали се" няма ПРЕМЕСТВА Красимир 

Косев Иванов - следовател в ОСлС - Русе, с ранг "следовател в 

ОСлС" в длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - Русе, с 

ранг "прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Малина Борисова Борисова иска за 

Ловеч. Избран е там човек. Не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.17. Не провежда гласуване за Малина Борисова 

Борисова - следовател в ОСлС - Шумен, кандидат за длъжността 

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

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Невена Бойкова Владимирова - 

Димитровград.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Първа кандидатура е. Има място. 

Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.18. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", "против" няма и 2 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Невена 
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Бойкова Владимирова - прокурор в РП - Харманли в длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура - Димитровград, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Ивайло Георгиев Занев - РП - София. 

Предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.19. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", 1 "против" и 1 "въздържал се" ПРЕМЕСТВА Ивайло Георгиев 

Занев - прокурор в РП - Кърджали, в длъжност "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура,, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Антон Венциславов Милев - Софийска 

районна прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имаше предложение. Гласуваме. 

Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.20. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 гласа 

"за", "против" няма и 2 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Антон 

Венциславов Милев - прокурор в РП - Радомир в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитър Симеонов Стоянов - 

Софийска районна прокуратура. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.21. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Димитър 

Симеонов Стоянов - прокурор в РП - Сандански, в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание Сливница, не провежда 

гласуване, тъй като мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.21.1. Не провежда гласуване за Димитър 

Симеонов Стоянов - прокурор в РП - Сандански, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Сливница, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Мариана Борисова Димитрова - 

Софийска районна прокуратура. Предложение на административния 

ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.22. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 2 "въздържали се" ПРЕМЕСТВА Мариана 

Борисова Димитрова - прокурор в РП - Варна в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Стела Дянкова Бъчварова - РП - Русе. 

Няма места. Не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.23. Не провежда гласуване за Стела Дянкова 

Бъчварова - прокурор в РП - Бяла, кандидат за длъжността 

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

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Екатерина Цанкова Микова - РП - 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.24. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 1 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Екатерина 

Цанкова Микова - прокурор в РП - Ловеч, в длъжност "прокурор" 

в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Петър Божидаров Белчев - СРП. 

Предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.25. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 18 гласа 

"за", 1 "против" и "въздържали се" няма ПРЕМЕСТВА Петър 

Божидаров Белчев - прокурор в РП - Пловдив,  в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Светослав Николаев Стойнов - Шумен.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Няма място. Не провежда 

гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.26. Не провежда гласуване за Светослав 

Николаев Стойнов - прокурор в РП - Кубрат, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Шумен, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Михаела Спасова Райдовска - СРП. 

Предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.27. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Михаела 

Спасова Райдовска - прокурор в РП - Благоевград, в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Виолета Христова Христова - СРП. 

Предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.28. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с 16 гласа 

"за", 1 "против" и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Виолета 



 208 

Христова Христова - прокурор в РП - Козлодуй, в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Павел Хайк Манукян - Средец. Не 

провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.29. Не провежда гласуване за Павел Хайк 

Манукян - прокурор в РП - Елхово, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Районна прокуратура - Средец, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание - Айтос. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има място. Гласуваме. Избран е 

колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.29.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ със 17 

гласа "за", "против" няма и 2 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Павел 

Хайк Манукян - прокурор в РП - Елхово, в длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура - Айтос, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Полина Тодорова Величкова - РП - 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

18.3.30. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 1 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Полина 

Тодорова Величкова - прокурор в РП - Костинброд, в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Цветелина Захариева Михайлова - РП 

- София.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.31. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 1 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Цветелина 

Захариева Михайлова - съдия в РС - Пловдив, в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание Сливница. Мястото е 

заето. Не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.31.1 Не провежда гласуване за Цветелина 

Захариева Михайлова - съдия в РС - Пловдив, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Сливница, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Цветомир Милков Папурков - Ловеч. 

Няма място. Не провежда гласуване. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

18.3.32. Не провежда гласуване за Цветомир Милков 

Папурков - прокурор в РП - Левски, кандидат за длъжността 

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

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Стефка Николова Димитрова. Първо 

желание София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избрана. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.33. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа 

"за", 1 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Стефка 

Николова Димитрова - прокурор в РП - Пазарджик, в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Второ желание Сливница. Мястото е 

заето. Не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.33.1. Не провежда гласуване за Стефка Николова 

Димитрова - прокурор в РП - Пазарджик, кандидат за длъжността 

"прокурор" в Районна прокуратура - Сливница, поради попълване на 

местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Богдана Стефанова Тончева - СРП. 

Предложение на административния ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избрана е. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

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

"за", 2 "против" и 3 "въздържали се"  ПРЕМЕСТВА Богдана 

Стефанова Тончева - прокурор в РП - Белоградчик, в длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Антони Йорданов - желание за София, 

не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.35. Не провежда гласуване за Антони 

Венцеславов Йорданов - прокурор в РП - Бяла Слатина, кандидат 

за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Станислав Йорданов Стоянов. Шумен - 

не провежда гласуване за г-н Стоянов, мястото е заето. Две - Русе, 

мястото е заето. Три - Средец, мястото е заето. Четири - Айтос, 

мястото е заето. Пет - Карлово, мястото е заето.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.36. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Шумен, поради 

попълване на местата. 

 

18.3.36.1. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 
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длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Русе, поради 

попълване на местата. 

 

18.3.36.2. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Средец, поради 

попълване на местата. 

18.3.36.3. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Айтос, поради 

попълване на местата. 

 

18.3.36.4. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Карлово, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Шест - Чирпан.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.36.5. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа 

"за", 4 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, в длъжност 

"прокурор" в Района прокуратура - Чирпан. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Димитровград - мястото е заето. Осем 

- Ловеч. Мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

18.3.36.6. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Димитровград, 

поради попълване на местата. 

 

18.3.36.7. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Ловеч, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Девет - Лом. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.36.8. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 8 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, в длъжност 

"прокурор" в Района прокуратура - Лом. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Десет - Сливница, мястото е заето. 

Единадесет - Смолян, мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.36.9. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Сливница, поради 

попълване на местата. 
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18.3.36.10. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - Смолян, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: 12 - Гоце Делчев. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Не е избран. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.36.11. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа 

"за", 8 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, в длъжност 

"прокурор" в Района прокуратура - Гоце Делчев. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: 13 - София. Мястото е заето. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.36.12. Не провежда гласуване за Станислав 

Йорданов Стоянов - прокурор в РП - Разград, кандидат за 

длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради 

попълване на местата. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Следващата е Искра Николова 

Георгиева - София, мястото е заето, не провежда гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.3.37. Не провежда гласуване за Искра Николова 

Георгиева - следовател в ОСлС - Пазарджик, кандидат за 
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длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради 

попълване на местата. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приключихме с тази точка. 

Връщаме се към административните ръководители - точка 7. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, предложение на 

комисията относно избор за заместник апелативен председател в 

Бургас Георги Кирилов Кошничаров, предложение на 

административния ръководител. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Георги Кошничаров комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

7. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния 

ръководител - заместник председател на Апелативен съд - гр. 

Бургас и ръководител на наказателно отделение 

Кандидат: 

- Георги Кирилов Кошничаров - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Апелативен съд - гр. Бургас 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Георги Кирилов Кошничаров - заместник на административния 
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ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - гр. 

Бургас, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение за провеждане на избор за заместник председател 

на Апелативен съд - Бургас, в който да участва Георги Кошничаров. 

Електронно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Мотиви. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на административния 

ръководител. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Предлагам да подкрепим кандидатурата 

на Георги Кошничаров. Той е съдия и целия му живот е преминал 

като съдия и то в Бургас, преминал е през всички стъпала на 

йерархията, така че ви предлагам да го подкрепим. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 18 е кворумът. Приема 

се предложението. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 18 /осемнадесет/ гласа „за", 0 „против" и  

„въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Георги Кирилов Кошничаров - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Апелативен съд - гр. Бургас, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник-председател" на Апелативен съд - гр. Бургас и 

ръководител на наказателно 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. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Точка 8. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

избор за заместник апелативен прокурор на Апелативна 

прокуратура - София. Кандидат е Борислав Сарафов, предложение 

на административния ръководител. Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи оценка на Борислав Сарафов 

"много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се оценката. 

 

8. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния 

ръководител - заместник апелативен прокурор на Апелативна 

прокуратура - гр. София 

Кандидат: 

- Борислав Боби Сарафов - прокурор в Окръжна 

прокуратура - София 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Борислав Боби Сарафов - прокурор в Окръжна прокуратура - 

София, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

проведе избор за назначаване на заместник апелативен прокурор, в 

който да участва Борислав Сарафов. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изказвания? 

Г-н Цонев. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, позволете ми да ви 

прочета становището на главния прокурор г-н Велчев по 

кандидатурата на колегата Сарафов. /чете/ Познавам прокурор 

Сарафов от няколко години, в последно време като командирован 

във ВКП той е част от екипите за противодействие на най-тежките 

форми на организирана престъпност. Под негово ръководство бяха 

проведени и успешно завършиха с обвинителен акт няколко знакови 

дела. По всички тях той показа изключителен професионализъм, 

огромно усърдие и отговорно мога да кажа смелост. Той се утвърди 

като авторитетен прокурор, на чийто правни преценки имам пълно 

доверие. Определено показа управленски умения. Искрено ви моля 

да подкрепите неговата кандидатура за заместник апелативен 

прокурор на София.  

В тази връзка искам да кажа и две думи от себе си. Аз 

също познавам колегата Сарафов, той беше прокурор в Окръжна 

прокуратура и първо беше командирован във Върховната 

административна прокуратура и там за много кратко време показа 

чудесна правна подготовка и навлезе в тази сложна материя. За 

съжаление тъкмо защото е много добър го взеха във Върховната 

касационна прокуратура и предлагам да подкрепим тази негова 

кандидатура. Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 15 /петнадесет/ гласа „за", 2 „против" и 2 

„въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 
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НАЗНАЧАВА Борислав Боби Сарафов - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. София, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - 

гр. София, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" 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 заместник апелативен прокурор на 

Апелативна прокуратура - Велико Търново. Кандидат е Стоян 

Вараджаков, предложение на административния ръководител.  

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Стоян Вараджаков комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

 

9. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния 

ръководител - заместник апелативен прокурор на Апелативна 

прокуратура - гр. Велико Търново 

Кандидат: 

- Стоян Илиев Вараджаков - заместник на 

административния ръководител - заместник апелативен прокурор на 

Апелативна прокуратура - гр. Велико Търново 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

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

Стоян Илиев Вараджаков - заместник на административния 

ръководител - заместник апелативен прокурор на Апелативна 

прокуратура - гр. Велико Търново, комплексна оценка от 

атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

проведе избор за назначаване на заместник апелативен прокурор 

на Търново, в който да вземе участие атестирания Стоян 

Вараджаков. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема проф. Мингова, уважаеми 

колеги, дълги години отговарях за съдебния район на 

Великотърновската апелативна прокуратура, лично познавам 

колегата Стоян Вараджаков. Той е дългогодишен прокурор, 

кариерата му е преминала само в Прокуратурата, пише много добри 

и обосновани прокурорски актове, добър професионалист, 

изключително трудолюбив, изключително честен, напълно 

подкрепям кандидатурата му за заместник апелативен прокурор, 

подкрепям предложението на г-жа Аня Димова за него. Благодаря 

ви. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

9.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 18 /осемнадесет/ гласа „за", 1 „против" и 

„въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Стоян Илиев Вараджаков - заместник на 
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административния ръководител - заместник апелативен прокурор на 

Апелативна прокуратура - гр. Велико Търново, с ранг "прокурор във 

ВКП и ВАП" на длъжността „заместник на административния 

ръководител - заместник апелативен прокурор" на Апелативна 

прокуратура - гр. Велико Търново, с ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение относно провеждане на 

избор за заместник апелативен прокурор в Бургас - Жанет Кунева, 

предложение на административния ръководител. Комисията 

предлага на ВСС да приеме решение, с което да определи на Жанет 

Кунева комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се оценката. 

 

10. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник апелативен прокурор на 

Апелативна прокуратура - гр. Бургас 

 

Кандидат: 

- Жанет Красимирова Кунева - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Бургас 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Жанет Красимирова Кунева -  прокурор в Окръжна прокуратура - 

гр. Бургас, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да проведе избор за назначаване на 

заместник апелативен прокурор в Бургас, в който да вземе участие 

Жанет Кунева. Само да ви кажа, имаше сигнал постъпил, който се 

оказа, че е приключил от отдавна, колежката не е намесена./не се 

чува/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изказвания? 

Заповядайте, г-н Цонев. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, искам да ви помоля да 

подкрепим кандидатурата на г-жа Кунева. Тя е опитен прокурор, с 22 

години стаж в органите на съдебната власт, била е последователно 

заместник районен прокурор, районен прокурор, заместник окръжен 

прокурор и качествата, с които е известна сред колегите си са 

нейната висока правна квалификация и това, че изпълнява 

образцово служебните си задължения. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Гласуваме. Приема 

се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

10.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", „против" няма 

и „въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Жанет Красимирова Кунева - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Бургас, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 
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заместник апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - 

гр. Бургас, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", 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 заместник председател на Окръжен съд - 

Монтана. Предложението е за Людмила Никова, предложение на 

административния ръководител. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Людмила Никова комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

11. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник председател на 

Окръжен съд - гр. Монтана 

Кандидат: 

- Людмила Драгомирова Никова - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Окръжен съд - гр. Монтана 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Людмила Драгомирова Никова - заместник на административния 
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ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - гр. 

Монтана, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да проведе избор за назначаване на заместник-

председател на Окръжен съд - Монтана, в който да вземе участие 

кандидата Людмила Никова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изказвания? Да се основем на 

предложението и аргументацията на административния 

ръководител като мотиви. В такъв случай преминаваме към 

гласуване. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 0 „против" и  

„въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Людмила Драгомирова Никова - заместник на 

административния ръководител -  заместник-председател на 

Окръжен съд - гр. Монтана, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник-председател" на Окръжен съд - гр. Монтана, 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 заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Видин. Кандидат е Владислав Влашев, предложение 

на административния ръководител. 
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Комисията предлага на ВСС да проведе избор, има 

оценка колегата, за назначаване на заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - Видин, в който да вземе участие Владислав 

Влашев. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате думата. Да се основем пак на 

предложението на административния ръководител. Гласуваме. 

Избран е колегата. 

 

12. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор" на 

Окръжна прокуратура - гр. Видин 

Кандидат: 

- Владислав Ангелов Влашев - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Видин -/Атестиран с решение на ВСС по 

Протокол № 47/26.11.2009 г., т. 37 - комплексна оценка "много 

добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 0 „против" и  

„въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Владислав Ангелов Влашев - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Видин, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. 

Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Перник. Кандидат е Бисер Йорданов Михайлов, 

предложение на административния ръководител. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Бисер Михайлов комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

 

13. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - гр. Перник 

Кандидат: 

- Бисер Йорданов Михайлов - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Перник 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Бисер Йорданов Михайлов - прокурор в Окръжна прокуратура - гр. 

Перник, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да проведе избор за назначаване на 

заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник, в 

който да вземе участие Бисер Михайлов. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Мотиви. 

Г-жо Петрова, заповядайте! 

РАДКА ПЕТРОВА: Колегата Михайлов започна работа в 

Окръжна прокуратура - Перник като младши прокурор и до днес 

работи там, не е имал юридически стаж на друго място. Стажът му е 

достатъчно, за да поеме такъв ангажимент, отговаряше по 

"изпълнение на наказанията" и мисля, че колегата Велев е правил 

проверка и има достатъчно впечатления за неговата работа. Моля 

да подкрепим предложението на окръжния прокурор. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 0 „против" и  

„въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Бисер Йорданов Михайлов - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Перник, с ранг "прокурор в АП" на длъжността 

„заместник на административния ръководител - заместник-

окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. Перник, с ранг 

"прокурор в АП", 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 заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Търговище. Кандидат е Анастас Моллов, предложение 

на административния ръководител. 
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Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Анастас Моллов комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

 

14. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - гр. Търговище 

Кандидат: 

- Анастас Иванов Моллов - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Търговище 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Анастас Иванов Моллов - прокурор в Окръжна прокуратура - гр. 

Търговище, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

проведе избор за назначаване на заместник-окръжен прокурор на 

Търговище, в който да вземе участие Анастас Моллов. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Петров, имате думата. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, това е бившия окръжен 

прокурор на Търговище. Новият окръжен прокурор го предлага за 

негов заместник, явно да осигури приемственост между двамата. 

Предлагам да го гласуваме. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 0 „против" и  

„въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Анастас Иванов Моллов - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Търговище, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. 

Търговище, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", 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 заемане на длъжността "заместник 

председател" на Административен съд - Бургас. Кандидат е Таня 

Евтимова, предложение на административния ръководител. 

Комисията предлага на ВСС да определи на Таня 

Евтимова комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

 

15. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник-председател" на 

Административен съд - гр. Бургас 

Кандидат: 

- Таня Димитрова Евтимова - съдия в 

Административен съд - гр. Бургас 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Таня Димитрова Евтимова - съдия в Административен съд - гр. 

Бургас комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

проведе избор за назначаване на заместник председател на 

Административен съд - Бургас, в който да вземе участие Таня 

Евтимова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изказвания има ли? Доверяваме се 

на предложението на административния ръководител. Гласуваме. 

Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 0 „против" и  

„въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Таня Димитрова Евтимова - съдия в 

Административен съд - гр. Бургас на длъжността „заместник на 

административния ръководител - заместник-председател" на 

Административен съд - гр. Бургас, с основно месечно трудово 

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

встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заместник-председател на Районен съд - 

Ловеч. Кандидат е Мария Шолекова, предложение на 

административния ръководител. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Мария Шолекова комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

 

16. ОТНОСНО: Избор на Заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Районен съд - гр. Ловеч 

Кандидат: 

- Мария Димова Шолекова - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Районен съд - гр. Ловеч 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Мария Димова Шолекова - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Районен съд - гр. Ловеч 

комплексна оценка от атестацията „много добра". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да проведе избор за назначаване на 

заместник-председател на Районен съд - Ловеч, в който да вземе 

участие Мария Димова Шолекова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изказвания? 

ГЛАСОВЕ: Тя и досегашен заместник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Мотивите са в предложението. 

Гласуваме. Приема се. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 0 „против" и  

„въздържали се" няма, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Мария Димова Шолекова - заместник на 

административния ръководител - заместник-председател на 

Районен съд - гр. Ловеч, с ранг "съдия в ОС" на длъжността 

„заместник на административния ръководител - заместник-

председател" на Районен съд - гр. Ловеч, с ранг "прокурор в 

ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 

1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да се обявят вакантните бройки за 

административни ръководители. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това е точка 19, нали така? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 19. По списъка. В 14-дневен срок 

и т.н Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно гласуване. Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

19. ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за 

административни ръководители, чийто мандат изтича или са 

вакантни  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

1/19.12.2007 г.  ВСС ОБЯВЯВА бройките на административните 

ръководители  в органите на съдебната власт, които се 

освобождават поради изтичане на мандата им или са вакантни, 

както следва: 

19.1.1. Административен ръководител - военно-окръжен 

прокурор на военно-окръжна прокуратура  - гр. Варна - изтичащ 

мандат - 10.01.2010 г.   

19.1.2. Заместник на административния ръководител - 

заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Русе - 

изтичащ мандат - 09.02.2010 г.    

19.1.3. Заместник на административния ръководител - 

заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Разград - 

2 щатни бройки - изтичащ мандат - 09.02.2010 г.    

19.1.4. Заместник на административния ръководител - 

заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Смолян - 

изтичащ мандат - 10.02.2010 г.    

19.1.5. Административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Несебър - вакантна. 

 

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

свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите 

за заемане на свободните длъжности следва да подадат в 
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администрацията на ВСС  заявление /свободен текст/, че желаят 

да участват в избора за административен ръководител на 

съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага 

служебна бележка от административния ръководител, 

удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната 

власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 

40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и 

организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, 

повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и 

следовател. 

           1.3. Решението да се публикува в Интернет-

страницата на ВСС на 11.12.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ивелин Райков комплексна оценка 

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

несменяемост, считано от датата на вземане на решението. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Кворумът е 18. Приема 

се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа "за", 1 

"против", "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ивелин Райчев Райков - съдия в 

Окръжен съд гр. Варна с ранг „съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
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ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" -  95 /деветдесет и пет/ 

точки. 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Ивелин Райчев Райков - съдия в 

Окръжен съд гр. Варна с ранг „съдия в АС", ПРИДОБИВА СТАТУТ 

НА НЕСМЕНЯЕМОСТ,  считано от  датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Асен Воденичаров комплексна 

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

на несменяемост, считано от 23 декември 2009 г. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

                                                 

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

съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Асен Александров Воденичаров 

- съдия в Софийски градски съд с ранг „съдия в АС", КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" -  93 /деветдесет и 

три/ точки. 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Асен Александров Воденичаров - 
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съдия в Софийски градски съд с ранг „съдия в АС", ПРИДОБИВА 

СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ,  считано от  23.12.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Евелин Драганов - председател на 

Районен съд - Варна, комплексна оценка от атестацията "много 

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

считано от датата на вземане на решението. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Евелин Ангелов Драганов - 

административен ръководител - председател на Районен съд гр. 

Раднево с ранг „съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 

АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" -  145 /сто четиридесет и пет/ 

точки. 

 

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

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

Драганов - административен ръководител - председател на 

Районен съд гр. Раднево с ранг „съдия в ОС", на място в ранг 

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

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

решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Христина Ангелова - съдия в 

Районен съд - Перник, комплексна оценка от атестацията "много 

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

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Христина Христова Ангелова - 

съдия в Районен съд гр. Перник с ранг „съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" -  93 /деветдесет и 

три/ точки. 

 

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

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

Ангелова - съдия в Районен съд гр. Перник с ранг „съдия в ОС", на 

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

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

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Никола Маринов комплексна 

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

място в ранг "съдия в АС". 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

                                                                                       

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

съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Никола Георгиев Маринов - 

съдия в Районен съд гр. Сливен с ранг „съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" -  91 /деветдесет и 

една/ точки. 

 

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

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

Маринов - съдия в Районен съд гр. Сливен с ранг „съдия в ОС", на 

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

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

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Валентин Иванов - прокурор в 

Районна прокуратура - Сливен, комплексна оценка от атестацията 

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

в АП". 

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

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

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Валентин Петров Иванов - 

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

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" -  88 

/осемдесет и осем/ точки. 

 

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

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

Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен с ранг 

„прокурор в ОП", на място в ранг "прокурор в АП", с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жо Мингова, преди да съм приключил 

предлагам в дневния ред да се включат три нови точки относно 

определяне изпълняващи функции в Окръжна прокуратура - Варна, 

Районна прокуратура - Велинград, Военно-апелативна прокуратура - 

София и за допълване на решение. Четири точки. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме за включване в дневния 

ред. Явно гласуване. 

ГЛАСОВЕ: Ние ги гласувахме сутринта. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не, не.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

Включва в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

3. Предложение на Главния прокурор на Република 

България за назначаване на Пламен Иванов Иванов - досегашен 

административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за 

изпълняващ функциите на Административен ръководител - окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

4. Определяне функции на Административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Велинград. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

5. Предложение на Главния прокурор на Република 

България за назначаване на Крум Димитров Манов - досегашен 

административен ръководител - военно- апелативен прокурор на 

Военно-апелативна прокуратура за изпълняващ функциите на 

Административен ръководител - военно-апелативен прокурор на 

Военно-апелативна прокуратура. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
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6. Допълване на решение на ВСС по Протокол № 

51/10.12.2009 г. 

Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Докладвайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Пламен Иванов - досегашен 

административен ръководител за изпълняващ функциите "окръжен 

прокурор" на Варна, считано от 11 декември 2009 г. Тайно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Пламен Миланов Иванов - досегашен 

административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за 

изпълняващ функциите на Административен ръководител - окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

11.12.2009 г. до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Елка Илкова за изпълняващ 
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функциите "районен прокурор" на Велинград, считано от 10 

декември, до встъпване на нов. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Елена Илкова Малинова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Велинград за изпълняващ функциите на 

Административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Велинград, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 10.12.2009 г. до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Крум Манов за изпълняващ 

функциите "военно апелативен прокурор", считано от 3 декември. 

Него го избрахме днес, но трябва да обхванем периода от 3 

декември до днес. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

5. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Крум Димитров Манов - досегашен административен 

ръководител - военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна 

прокуратура за изпълняващ функциите на Административен 

ръководител - военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна 

прокуратура, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 

№ 1 на ВСС, считано от 03.12.2009 г. до встъпване в длъжност на 

нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И допълване на решение, с което се 

добавя текста по отношение на Емил Владимиров "и парична 

награда в размер на едно месечно трудово възнаграждение". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно гласуване. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6. Допълва решение на ВСС по протокол № 

51/10.12.2009 г. т.21, като след думите „ПООЩРЯВА Емил Крумов 

Владимиров - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, 

командирован във Върховна касационна прокуратура, със служебна 

благодарност и грамота" се добавя текста „и парична награда в 

размер на едно основно месечно възнаграждение". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Сукнаров, две точки имаме 

"Правни въпроси". 
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БОЖИДАР СУКНАРОВ: Уважаеми колеги, от името на 

комисията по "Правни въпроси" ви предлагам ВСС да вземе 

следното решение: на основание чл. 31 от ЗСВ дава положително 

становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за администрацията. Явно е гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли бележки? Няма. 

Гласуваме. Единодушно се приема. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

26. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за администрацията 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл. 31 от ЗСВ дава положително 

становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за администрацията. 

 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: И следващата точка, пак по 

законопроект, за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс. Проекта на решение е: на 

основание чл. 31 от ЗСВ дава положително становище по проекта 

на Закон за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

27. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и 

допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

На основание чл. 31 от ЗСВ дава положително 

становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, преди да 

закрия…Заповядайте, г-н Стоянов. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Благодаря Ви, проф. Мингова. 

Уважаеми колеги, фактически с днешните назначения, с днешното 

приключване на конкурса чрез атестиране за районни прокуратури и 

съдилища ние сложихме край на Методиката и от Нова година 

започваме по новоприетата Наредба. По повод на тази Методика 

отнесохме много измислени и преекспонирани клевети и думи по 

наш адрес. Мисля, че този състав на ВСС е в състояние и може да 

реши един отколешен проблем на българската съдебна система. 

Имам предвид неравномерната натовареност на магистратите в 

различните органи от страната и прекомерната, нечовешката 

пренатовареност в някои от тях. Затова предлагам да гласуваме 

едно решение, с което да задължим административните 

ръководители на органите на съдебната власт на районно и 

окръжно ниво в срок до 20 януари да изпратят във ВСС мотивирана 

обосновка за наличния си щат, като в тази обосновка бъде 

включена реалната натовареност, да се вижда, че примерно висящ 

предявен граждански иск, висящо производство за обезпечение на 

гражданския иск се подава молба, някои съдилища образуват 

частни граждански дела, по този начин правят повече бройки на 

делата, на други места - дошло от Бюрото за "Правна помощ" 

искане да бъде …. получилия правна помощ, вместо с 

определението по същото дело те образуват ново частно дело, 
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било то гражданско или наказателно и по този начин се прави 

някаква натовареност. /не се чува. Капка Костова говори без 

включен микрофон/ Петър Стоянов - като напишат основанието, г-

жо Костова, ще е ясно. И ние си имаме атхок създадена комисия по 

натовареността, на колегата Велев, с председател колегата Велев, 

тя до края на месеца да погледне натовареността на съответните 

съдилища, да актуализира това, което вече имат изготвено като 

материал и да седнем и да вземем едно управленско решение, да 

решим този отколешен кардинален проблем на нашата съдебна 

власт. Мисля, че в сме в състояние да го направим до февруари и 

вече при откриване на следващи конкурси да се знае къде колко 

места и къде ще откриваме, защото ако няма нужда примерно във 

Варна, ще ги дадем на Хасково примерно бройките, свободните, ще 

открием в Хасково, не във Варна. Това е моето предложение и 

предлагам да го гласуваме. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Само за секунда. Аз само искам да дам 

информация по въпроса. Колеги, този въпрос стои на вниманието на 

Комисията по предложенията и атестирането, ние миналия вторник 

говорихме за това нещо, така че напълно споделям казаното, но 

това е точка от дневния ред за вторник. Ние всички тези неща ще ги 

приготвим, ще се съобразим с това, което каза г-н Стоянов, той го 

изложи също и в комисията и може би за 17-ти ще имаме готовност 

да направим вече решението, което ще си е на редовно заседание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да включи като редовна точка и да 

се формулира като предложение на комисията.  

Г-жо Костова. 

КАПКА КОСТОВА: Всъщност обезсмисля се това, което 

исках да кажа. По принцип приветствам, това е чудесно да се 

направи, отдавна би трябвало да се направи. Единственото, което 
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ме смущава е периода, защото това е време, в което финансово се 

приключва година, административно се приключва, правят се 

годишни отчети, наистина е труден периода, дали ще успеят до 17-

ти януари. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Аз заради това предлагам. Отчетите 

са малко по-късно, а сега се прави инвентаризацията. 

КАПКА КОСТОВА: Явно комисията ще съобрази това. 

Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, уточнихме ли го това нещо? 

ГЛАСОВЕ: Да, да. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: В понеделник от 14,30 си заседава 

редовно Комисията за изпълнение на Графика, искам да поканя и 

членовете на Работната група за взаимодействие с Инспектората, 

която избрахме, за да можем да уточним стъпките по-нататък.  

Ако нямате друго, закривам заседанието! 

 

/Закриване на заседанието 14.30 ч./ 

 

 

Стенографи 

Таня Младенова 

 

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 30.12.2009 г./ 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                    Проф. д-р Анелия Мингова       


