
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА  11 МАРТ 2010 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Константин Пенчев, Вельо Велев, Галина 

Захарова, Пенка Маринова, Капка Костова, Радка Петрова 

 

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, ако искате можем да 

започваме. Ще имаме ли някакви промени в дневния ред? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: По дневния ред мога ли да докладвам? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да, по дневния ред.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Оттеглям точка 5 и точка 8 от дневния 

ред. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре, т.т.5 и 8 се оттеглят. Други 

предложения спешни за допълнителни точки? Нямаме и не искаме 

да имаме. Гласуваме дневния ред така както сме го разписали. 

Благодаря ви. 

 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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І. ОТТЕГЛЯ т.т. 5, 8 от дневния ред. 

 

 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-жо Мингова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря, г-жо министър. Бих 

искала да ви уведомя, тази сутрин получихме отговор на нашата 

покана за среща от вице-премиера и министър на вътрешните 

работи г-н Цветанов, който ни уведомява, че предварително поетите 

ангажименти не му позволяват точно днес да осъществим тази 

среща, но се надява в бъдеще във взаимно удобно и за двете 

страни време да проведем тази среща-разговор, която е 

необходима за взаимодействието между властите, така че очакваме 

тази среща да се състои.   

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре, започваме, колеги. Първа 

точка – връчване на отличия на колеги в съдебната система. Моля 

да повикате колегата Чавдар Герасимов. А дали са тук другите 

колеги? Преди малко ги нямаше... 

/В залата влиза Чавдар Герасимов/ 

Уважаеми г-н Герасимов, позволете ми от името на 

Висшия съдебен съвет да Ви връча служебна благодарност и личен 

почетен знак – първа степен, златен за отлично изпълнение на 

служебните Ви задължения. /Ръкопляскания/ Ако искате можете да 

кажете няколко думи. 

ЧАВДАР ГЕРАСИМОВ: Много ме задължава това 

признание, защото имам по-скромна представа за себе си. Иначе 

мога да ви кажа много неща и си позволявам да ви поканя  на 

тържествения коктейл, който ще се проведе в Националното 

следствие, каня целия Висш съдебен съвет, тогава ще споделя 
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повече неща с вас. Желая ви успех в подкрепа на държавността на 

Република България! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря Ви, жив и здрав 

бъдете! Колеги, ще прочета само имената на колегите, които са 

отличени със служебна благодарност: Делчо  Илиев – следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково 

отличие „служебна благодарност и грамота”, „личен почетен знак – 

първа  степен-златен” и   Антон Антонов – съдия в Районен съд гр. 

Кнежа с отличие „служебна благодарност и грамота”. Колегите ги 

няма в момента тук. 

 

 

1. Връчване на отличия – „личен почетен знак” и 

„служебна благодарност и грамота” на поощрени 

магистрати. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ВРЪЧВА на Чавдар Димитров Герасимов - 

следовател в Национална следствена служба, отличие „служебна 

благодарност и грамота" и „личен почетен знак първа степен - 

златен". 

 

1.2.ВРЪЧВА на Делчо Талев Илиев – следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково,  

отличие „служебна благодарност и грамота”, „личен почетен 

знак – първа  степен-златен”. 

/поради служебна ангажираност не присъства на 

награждаването/ 



 4 

1.3. ВРЪЧВА на  Антон Цветанов Антонов – съдия в 

Районен съд гр. Кнежа отличие „служебна благодарност и 

грамота”. 

/поради служебна ангажираност не присъства на 

награждаването/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, моля да започваме, 

защото напреднахме във времето. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: По втора точка комисията предлага на 

ВСС да приеме решение с което да бъде повишена Диана Крумова 

Радева – съдия в РС Свищов, на място в ранг „съдия в ОС”. Тайно 

гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте, колеги. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

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

Диана Крумова Радева – съдия в Районен съд гр. Свищов на 

място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, 

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

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Гергана Георгиева комплексна 

оценка от атестацията „много добра”. /Излиза Лазар Груев/ Тя е 
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съдия в РС Свиленград. Да придобие статут на несменяемост, 

считано от датата на вземане на решението  и да бъде повишена на 

място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на 

решението. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 15 сме, да. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Гергана Русева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Свиленград 

комплексна оценка “Много добра”. 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Гергана Русева Георгиева – съдия в 

Районен съд гр. Свиленград ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

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

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Гергана Русева Георгиева 

– съдия в Районен съд гр. Свиленград на място в ранг „прокурор 

в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 

на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Радослав Богомилов Филипов от 

заеманата длъжност „съдия” в РС Лом, считано от датата на 

вземане на решението. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

ОСВОБОЖДАВА Радослав Богомилов Филипов от заеманата 

длъжност “съдия” в Районен съд гр. Лом, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

/5. ОТТЕГЛЕНА./ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Пламен Стоянов Найденов от 

заеманата длъжност „съдия” в РС Несебър, считано от 24 март 2010 

г. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

6.На основание 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА 

Пламен Стоянов Найденов от заеманата длъжност “съдия” в 

Районен съд гр. Несебър, считано от 24.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на рС Раднево с 

една щатна бройка „заместник-председател” и да бъде увеличена 
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щатната численост на същия съд с една щатна бройка „съдия”. 

Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

власт НАМАЛЯВА щатната численост на  Районен съд гр. 

Раднево с една щатна бройка “Заместник на административния 

ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. 

Раднево, считано от датата на вземане на решението. 

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на на Районен 

съд гр. Раднево с една щатна бройка “съдия”, считано от датата 

на вземане на решението. 

 

/8. ОТТЕГЛЕНА./ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което се допуска поправка в решение на ВСС по 

протокол от 11 февруари 2010 г., като се чете вместо Пеева 

Карагьозова. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Поясни, че става дума за сключен 

граждански брак. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

9. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 

06/11.02.2010 г. т. 42.22, с което Елина Пламенова Пеева – младши 
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съдия в Окръжен съд гр. Варна е назначена на длъжност “съдия” в 

Районен съд гр. Провадия, като вместо “Пеева” се чете 

“Карагьозова”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Силвия Рандева – прокурор в РП 

Котел за изпълняващ функциите ръководител на РС Котел. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

10. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Силвия Стойнова Рандева – прокурор в Районна 

прокуратура гр. Котел за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Котел с ранг “прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 08.03.2010 г. до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Иван Николов Чилев за изпълняващ 

функциите на административен ръководител на РП гр. Гоце Делчев.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 



 9 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

11. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Иван Николов Чилев – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Гоце Делчев за изпълняващ функциите 

на административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Гоце Делчев, с ранг “прокурор в АП”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

08.03.2010 г. до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Румяна Арнаудова за изпълняващ 

функциите на административен ръководител на РП Сандански. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за”, 0 „против” и 

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Румяна Костова Арнаудова – административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура 

гр.Сандански за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Сандански, с ранг 

”прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно 
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Таблица № 1 на ВСС, считано от 08.03.2010 г. до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Галин Гавраилов за изпълняващ 

функциите на административен ръководител на РП Каварна./Влиза 

Лазар Груев/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

13.На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Галин Илиев Гавраилов – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Каварна за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Каварна, с ранг “прокурор в ОП”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

10.03.2010 г. до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мариян Маринов за изпълняващ 

функциите на административен ръководител на РП гр.Генерал 

Тошево.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

14. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Мариян Стоянов Маринов – административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Генерал Тошево за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Генерал Тошево, с 

ранг ”прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 10.03.2010 г. до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Красимира Алексиева Филипова за 

изпълняващ функциите на административен ръководител на РП гр. 

Костинброд. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Коя точка е това? 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 15-та точка е за Полина. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точно 15-та е. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 15-та е Полина Величкова. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Ние сме определили Полина, излязла 

е в отпуск по майчинство и по-надолу определяме Красимира. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Е, как така по-надолу? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Вчера на комисията го взехме това 

решение. Писмо от ВКП, че към настоящия момент Полина 

Величкова е в отпуск по майчинство и не може да изпълнява 
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функциите, и предложението на г-н главния прокурор е за 

Красимира Филипова да изпълнява функциите. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Объркано е. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Не, не е объркано въобще. Имало е 

предложение за Полина, тя излиза в отпуск по майчинство, 

постъпва ново предложение, което е обсъдено и ние предлагаме 

вече съобразно предложението на главния прокурор, да бъде 

Красимира. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

15. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Красимира Алексиева Филипова – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Костинброд с ранг “прокурор в ОП” за 

изпълняващ функциите на административен ръководител на 

Районна прокуратура гр. Костинброд, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

10.03.2010 г. до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлагана ВСС да приеме 

решение, с което да определи Лилия Георгиева за изпълняващ 

функциите на административен ръководител на РП Самоков.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

16. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Лилия Недялкова Георгиева – административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Самоков за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Самоков, с ранг 

“прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 17.03.2010 г. до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител.  

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи  Владимир Николов 

Шейтанов за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на РП Кюстендил. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

17. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Владимир Николов Шейтанов – административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Кюстендил за изпълняващ функциите на административен 
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ръководител на Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг 

“прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 10.03.2010 г. до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Росен Петров Колев за изпълняващ 

функциите на административен ръководител на РП Враца. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

18.На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Росен Петров Колев – прокурор в Районна 

прокуратура гр.Враца за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Враца, с ранг “прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 10.03.2010 г. до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Калинка Велчева Тодорова за 

изпълняващ функциите на ръководител на РП Свищов. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

 

19.На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ 

ОПРЕДЕЛЯ Калинка Велчева Тодорова– административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Свищов за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг 

“прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 10.03.2010 г. до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да се намали щатната численост на ОП Добрич с 

една щатна бройка следовател и да се увеличи щатната численост 

на РП гр. Генерал Тошево с една щатна бройка „прокурор”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте!  

ПЛАМЕН СТОИЛОВ: Колеги, позволете ми по тази точка 

за изкажа някои съображения. В Окръжния следствен отдел в гр. 

Добрич има девет следователи, доколкото знам в момента. Една от 

следователките е спечелила конкурс и преминава към 

прокуратурата. Имаше една свободна следователска бройка, 

предлага се нейното трансформиране в прокурорска. Моля, да 

имате предвид, че в този отдел съотносимо към натовареността  на 

другите следствени  отдели в страната има доста дела, той е един 

от най-натоварените отдели. Там се разследват дела по чл. 248а, 

чл. 159, 155, 131 и др. През м. февруари новообразуваните дела са 

девет. Районът е граничен, интензивна е ситуацията, ходи се на 

огледи, на претърсвания и изземвания, има, доколкото знам дела за 

гранични офицери и служители и мисля, че удовлетворяването на 

нуждите на прокуратурата за сметка на свободна следователска 



 16

бройка  в момента не е толкова наложително именно по този начин 

да стане. Аз винаги съм подкрепял кадровото укрепване на 

прокуратурата и ще продължа да го подкрепям изцяло, включително 

и тогава, когато се трансформират бройки от младши 

следователски в прокурорски, защото трябва да се укрепва 

капацитета на прокуратурата, но аз смятам, че самата прокуратура 

няма интерес от това да отслабва  своя капацитет за разследване, 

затова защото, макар и бавно, се наблюдава тенденция в страната 

на увеличаване на броя на следствията, тоест, натоварването на 

следователите благодарение на прокуратурата, разбира се, която 

им възлага дела започва де се увеличава. А през 2009 г. 

следствието са напуснали повече от 20 следователи по различни 

причини. Ако към този фактор прибавим и трансформацията на 

свободни следователски бройки в прокурорски, това означава, че в 

много скоро време следствието физически ще бъде отстранено от 

съдебната власт. Аз не казвам следователите, защото никой не гони 

следователите на улицата, те преминават към прокуратурата, но 

следствието ще бъде отстранено физически, а известно ни е, че 

следствието е един конституционен факт и това, според мен, не би 

трябвало да става, от това не би имал полза никой. 

Във връзка с това, аз предлагам разглеждането на тази 

точка в момента да се отложи, да се извърши една проверка от 

необходимостта именно следователска бройка да бъде 

трансформирана в прокурорска и тогава да вземем решение в едно 

от следващите заседания на ВСС. Благодаря ви! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, да гласуваме 

предложението за отлагане на точката или така както беше 

предложено?/От залата: Първо за отлагане/ Може още някой да 

иска да вземе отношение по въпроса, или не. Гласуваме 
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предложението на г-н Стоилов да бъде отложена точката. 

Благодаря, колеги, приема се./явно е гласуването/ 

След проведеното обсъждане 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОТТЕГЛЯ точка 20 от дневния ред. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Точка 21. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на РП Силистра с 

една щатна бройка прокурор и да увеличи щатната численост на АП 

Варна с седна щатна бройка прокурор. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна 

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

“прокурор”, считано от датата на вземане на решението. 

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативна 

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

“прокурор”, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Петя Кралева – досегашен заместник 
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на административния ръководител на ОП Бургас, на длъжност 

прокурор в ОП Бургас. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

22.На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петя 

Петрова Кралева – досегашен заместник на административния 

ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура гр. Бургас на длъжност “прокурор” в Окръжна 

прокуратура гр. Бургас с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 18.02.2010 г. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Калина Чапкънова комплексна 

оценка от атестацията „много добра” и същата да бъде повишена на 

място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Калина Стефанова Чапкънова – Кючукова – и.ф. 
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административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура гр. Бургас комплексна оценка “Много добра”. 

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

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

Чапкънова – Кючукова – и.ф. административен ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас с ранг 

“прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение,  с което да определи на Янка Стоянова Гочева – прокурор 

в ОП Благоевград, комплексна оценка „много добра” и същата да 

бъде повишена на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Янка Стоянова Гочева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. 

Благоевград комплексна оценка “Много добра”. 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Янка Стоянова Гочева – 

прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор в 

АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно 
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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 Диляна Стоянова – прокурор в ОП 

Търговище, комплексна оценка от атестацията „много добра” и 

същата да бъде повишена на място в ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Диляна Константинова Стоянова – прокурор в Окръжна 

прокуратура гр. Търговище комплексна оценка “Много добра”. 

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

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

Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Търговище с ранг 

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

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Ирина Арменова – Янчева – заместник 

районен прокурор на РП Петрич, на място в ранг „прокурор в АП”.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

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

Ирина Владимирова Арменова - Янчева – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

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

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

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

решението. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение,  с което да бъде повишен Иван Гешев – прокурор в СРП, 

на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

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

Иван Стоименов Гешев – прокурор в Софийска районна 

прокуратура с ранг “прокурор в АП” на място в ранг „прокурор във 
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ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 

1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Румен Вълков Боев – прокурор в АП 

Пловдив, с отличие и личен почетен знак – втора степен, сребърен. 

Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

28.На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б. “б” от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Румен Вълков Боев – прокурор в Апелативна 

прокуратура гр. Пловдив с отличие “личен почетен знак: втора 

степен – сребърен”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Дичо Атанасов – заместник окръжен 

прокурор на ОП Стара Загора с отличие „личен почетен знак – втора 

степен, сребърен.” 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

29.На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б. “б” от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Дичо Атанасов Атанасов – заместник на 

административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на 
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Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с отличие “личен почетен 

знак: втора степен – сребърен”. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Комисия „Бюджет и финанси". 

Заповядайте! 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Благодаря, г-жо Министър! По т.30 

комисия „Бюджет и финанси" предлага следното решение: 

Утвърждава промени по бюджетни сметки на органи на 

съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. Явно е гласуването.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! Приема се. 

Следващата точка. 

/След проведеното явно гласуване/ 

30. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По следващата точка предлагаме 

следното решение: 

Напомня на административните ръководители на 

органите на съдебната власт, че съгласно решение по протокол № 

22 от заседанието на ВСС проведено на 27.05.2009 г., следва да 

осигурят ползването на платен годишен отпуск на магистрати и 
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съдебни служители при стриктно спазване разпоредбите на Глава 

осма, раздел ІІ, чл. 173, ал.1 и ал.5 от Кодекса на труда. Явно е 

гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

31. ОТНОСНО: Решение по протокол № 22/27.05.2009 г. 

от заседанието на ВСС за неизползвани платени годишни отпуски 

от магистрати и съдебни служители 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

НАПОМНЯ на административните ръководители на 

органите на съдебната власт, че съгласно решение по протокол № 

22 от заседанието на ВСС проведено на 27.05.2009 г., следва да 

осигурят ползването на платен годишен отпуск на магистрати и 

съдебни служители при стриктно спазване разпоредбите на Глава 

осма, раздел ІІ, чл. 173, ал.1 и ал.5 от Кодекса на труда.  

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Следващата т.32 е за отпускане на 

помощи, няма да споменавам колегите магистрати, за жалост има и 

за погребение. Явно е гласуването.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Приема се 

т.32. 

 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

33. ОТНОСНО: Избор на изпълнител на малка 

обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 
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далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 

подвижна клетъчна мрежа оперираща по стандарт GSM (Глобална 

система за мобилни комуникации) с национално покритие за 

нуждите на Висшия съдебен съвет" по реда на чл.2, ал.1, т.2 от 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

УПЪЛНОМОЩАВА проф.д-р Анелия Мингова - 

представляващ ВСС да организира и проведе процедура по реда на 

чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги 

чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа, 

оперираща по стандарт GSM (Глобална система за мобилни 

комуникации) с национално покритие за нуждите на Висшия 

съдебен съвет" и да сключи договор с избрания изпълнител. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Съдебна администрация. 

Заповядайте!  

СТЕФАН ПЕТРОВ: Също аз ще докладвам за „Съдебна 

администрация". По т.34 предлагаме следното решение: 

Дава съгласие за назначаване на съдебен служител - 

една щатна бройка на длъжност „чистач" по чл. 68 от КТ в Окръжен 

съд гр. Велико Търново. Явно е гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Явно гласуване. Заповядайте! 

Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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34. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки 

- Окръжен съд гр. Велико Търново - 1 щ.бр. за „чистач" 

по чл. 68 от КТ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач" по чл. 68 от КТ в 

Окръжен съд гр. Велико Търново. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По т.35 предлагаме следното 

решение:  

1. Утвърждава щатната численост на съдилищата на 

Република България, Висш съдебен съвет, Инспектората към ВСС и 

Национален институт на правосъдието към 31.12.2009 г., съгласно 

Приложение №1. 

2. Утвърждава щатната численост на Административните 

съдилища на Република България към 31.12.2009 г., съгласно 

Приложение №2. 

3. Утвърждава щатната численост на Прокуратура на 

Република България към 31.12.2009 г., съгласно Приложения № 3 и 

№ 4. 

Следващите точки 4, 5 и 6 са същите само че към 1 

януари. Това е задължително, всяка година го правим. Явно е 

гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

35. ОТНОСНО: Утвърждаване на щатната численост в 

органите на съдебната власт към 31.12.2009 г. и 01.01.2010 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

35.1. УТВЪРЖДАВА щатната численост на съдилищата 

на Република България, Висш съдебен съвет, Инспектората към 

ВСС и Национален институт на правосъдието към 31.12.2009 г., 

съгласно Приложение №1. 

35.2. УТВЪРЖДАВА щатната численост на 

Административните съдилища на Република България към 

31.12.2009 г., съгласно Приложение №2. 

 

35.3. УТВЪРЖДАВА щатната численост на Прокуратура 

на Република България към 31.12.2009 г., съгласно Приложения № 

3 и № 4. 

 

35.4. УТВЪРЖДАВА щатната численост на съдилищата 

на Република България, Висш съдебен съвет, Инспектората към 

ВСС и Национален институт на правосъдието към 01.01.2010 г., 

съгласно Приложение №1. 

35.5. УТВЪРЖДАВА щатната численост на 

Административните съдилища на Република България към 

01.01.2010 г., съгласно Приложение №2. 
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35.6. УТВЪРЖДАВА щатната численост на Прокуратура 

на Република България към 01.01.2010 г., съгласно Приложения № 

3 и № 4. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Международно правно 

сътрудничество. Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложението на комисията е 

Висшият съдебен съвет да приеме решение, с което да утвърди 

редактираното съдържание на следните три информационни 

брошури на теми: развод; родителска отговорност, искове за 

издръжка, като това се възлага на Вероника Николова, съдия в 

Софийски градски съд, да предаде същите на секретаря на 

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела - 

Жоао Симос де Алмейда, които да бъдат публикувани на интернет-

страницата на Европейската съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела. Явно е гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! Приема се. Точка 

37. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

36. ОТНОСНО: Утвърждаване на информационни 

брошури, които да бъдат публикувани на интернет-страницата на 

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

36.1. УТВЪРЖДАВА редактираното съдържание на 

следните три информационни брошури на теми: 

- Развод; 
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- Родителска отговорност 

- Искове за издръжка 

36.2. ВЪЗЛАГА на Вероника Николова, съдия от 

Софийски градски съд и национално лице за контакт да предаде 

същите на секретаря на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела - Жоао Симос де Алмейда, които да 

бъдат публикувани на интернет-страницата на Европейската 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да командирова в 

Република Молдова за периода 12 - 15 април 2010 г. посочените 

лица: Пенка Маринова, Славка Славова, Татяна, Диана Добрева, 

Пенка Китанова, Емилия Нашева, Павлина Димитрова, Недялка 

Василев, Мина Топузова, Юлия Меранзова. 

Разходите за пътни, нощувки и дневни са за сметка на 

организаторите. 

Медицинската застраховка е за сметка на Висшия 

съдебен съвет. 

Явно е гласуването. Приключих. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

37. ОТНОСНО: Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в работно посещение, което ще се 

проведе на 12 - 15 април 2010 г. в Молдова 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 
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37.1. КОМАНДИРОВА  в Република Молдова за периода 

12 - 15 април 2010 г. следните лица: 

- Пенка Маринова - член на Висшия съдебен съвет 

- Славка Славова - завеждащ отдел „Административен" 

във Върховна касационна прокуратура; 

- Татяна Върбанова - председател на Второ отделение 

на търговска колегия на Върховен касационен съд; 

- Диана Добрева - председател на Седмо отделение на 

Върховен административен съд; 

- Пенка Китанова - съдия в Апелативен съд-гр.Велико 

Търново 

- Емилия Нашева - и.ф. административен ръководител - 

председател на Апелативен съд-гр.Бургас 

- Павлина Димитрова - съдия в Апелативен съд-

гр.Варна; 

- Недялка Василева - зам.председател на Апелативен 

съд-гр.Пловдив, ръководител на наказателно отделение; 

- Мина Топузова - зам.председател на Софийски 

апелативен съд и ръководител на наказателно отделение; 

- Юлия Меранзова - държ.експерт в дирекция „Съвет по 

законодателство" в Министерство на правосъдието. 

 

37.2. Разходите за пътни, нощувки и дневни са за сметка 

на организаторите. 

 

37.3. Медицинската застраховка на командированите 

лица е за сметка на Висшия съдебен съвет. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! Следващата точка. 

Заповядайте! 

КОСТАДИНКА НАУМОВА: Комисия „Професионална 

квалификация, информационни технологии и статистика" предлага 

на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:  

Разрешава достъпа на Прокуратурата на РБ до 

централния сървър на „Бюра съдимост". 

Предлага на Главния прокурор на РБ и на Министъра на 

правосъдието да организират изпълнението на дейностите. Да ги 

чета ли? /гласове - не, те са изброени/ 

Предлага на на Министъра на правосъдието да 

актуализира Наредбата за работата на Бюра съдимост относно 

поддържането и използването на централния сървър. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Явно гласуване. Благодаря! 

Приема се.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

38. ОТНОСНО: Достъп на прокуратурите до централната 

база данни „Бюро съдимост" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

38.1. РАЗРЕШАВА достъпа на Прокуратурата на РБ до 

централния сървър на „Бюра съдимост". 

 

38.2. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на РБ и на 

Министъра на правосъдието да организират изпълнението на 

следните дейности: 
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38.2.1. Прокуратура на РБ да изготви и предостави в 

Министерството на правосъдието списък с лицата, който ще имат 

достъп до информационната система „Бюра съдимост". 

38.2.2. Прокуратура на РБ да осигури комуникацията 

межда ВКП и централния регистър на системата „Бюра съдимост", 

намиращ се в Министерството на правосъдието - Централното бюро 

съдимост. 

38.2.3. Министерството на правосъдието да осигури 

достъп на Прокуратурата на РБ за изграждане на комуникацията. 

38.2.4. Министерството на правосъдието да осигури на 

„Индекс - България" ООД достъп до централния сървър за 

инсталиране на WEB сайт. 

38.5. Администрирането на централния сървър на 

информационната система „Бюра съдимост" да се извършва от 

Министерството на правосъдието. 

38.2.6. Министерството на правосъдието да свърже 

съдилища със централния сървър при тяхна заявка. 

 

38.3. ПРЕДЛАГА на Министъра на правосъдието да 

актуализира Наредбата за работата на Бюра съдимост относно 

поддържането и използването на централен регистър. 

 

КОСТАДИНКА НАУМОВА: По т.39 комисията предлага на 

Висшия съдебен съвет да вземе следното решение: Одобрява за 

ползване „Интегрираната информационна система за управление 

на човешките ресурси", разработена в изпълнение на Договор  по 

проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни 

служители", финансиран от Оперативна програма 

„Административен капацитет" при Европейския социален фонд. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, колеги! Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

39. ОТНОСНО: Приемане на „Интегрираната 

информационна система за управление на човешките ресурси", 

разработена в изпълнение на Договор №45-06-032/28.04.2009г. по 

проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни 

служители", финансиран от Оперативна програма 

„Административен капацитет" при Европейския социален фонд 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

 

ОДОБРЯВА за ползване „Интегрираната информационна 

система за управление на човешките ресурси", разработена в 

изпълнение на Договор №45-06-032/28.04.2009г. по проект 

„Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители", 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет" 

при Европейския социален фонд. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: С това приключваме дневния 

ред. Нещо друго имате ли да кажете? Няма. Благодаря ви! 

Закривам заседанието на Висшия съдебен съвет. 

 

 

/Закриване на заседанието - 10.10 ч./ 

 

 

Стенографи: 
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Таня Младенова 

Зоя Костова 

16.03.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

          МАРГАРИТА ПОПОВА 

 

 


