
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА  8 АПРИЛ 2010 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова - 

Представляващ ВСС 

 

 

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добър ден, колеги. Откривам 

заседанието на ВСС. Имаме предварително обявен дневен ред, 

имаме и няколко допълнителни точки, а именно – предложение за 

упълномощаване председателя на комисията “Бюджет и финанси” 

за определени действия, проект на решение за поощряване на 

магистрат, предложение за образуване на дисциплинарно 

производство и искане на главния прокурор за временно 

отстраняване от длъжност. 

Имате ли бележки по дневния ред? 

Заповядайте, г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. Искам само да кажа, че от 

името на комисия “Бюджет и финанси” оттеглям точка 52. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Оттегляне на точка 52. 

Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Позволявам си аз да оттегля точка 20 и 

46 от дневния ред. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Оттегляне на точки 20 и 46. 

Г-н Сукнаров. 
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БОЖИДАР СУКНАРОВ: От името на “Правната комисия” 

оттеглям точка 54. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Точка 54 също се оттегля.  

Други съображения по дневния ред? Подлагам на 

гласуване предварително обявения, допълнителния, с оттеглените 

точки. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 20, 46, 52 и 54 от дневния ред. 

 

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

1. Проект на решение относно упълномощаване на 

председателя  на комисия "Бюджет и финанси" да подписва 

документи свързани с изпълнението на длъжността "представляващ 

ВСС". 

Внася: Комисия "Бюджет и финанси" 

 

 

2. Проект на решение за поощряване на Богдана 

Желявска - заместник председател на Софийски градски съд и 

постоянен експерт по туининг проект "Подобряване на публичното 

управление на съдебната власт и съдебната администрация". 
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Внася:  Комисия "Професионална квалификация, ИТ и 

статистика" 

 

3.   

Внася:  Комисия по дисциплинарните производства 

 

4. Искане от Главния прокурор на Република България за 

временно отстраняване от длъжност на Петър Василев 

Сантиров - съдия в Софийски градски съд до приключване на 

наказателното преследване по ДП № 39/2010 г. по описа на НСлС, 

пр.пр. № 4750/2010 г. по описа на Софийска градска прокуратура. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: По т. 1, заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заемане на длъжността “районен прокурор” 

на Районна прокуратура – Котел. Кандидат е Георги Георгиев, 

предложение на главния прокурор, поради което комисията 

предлага на ВСС да приеме решение, с което да определи на 

Георги Георгиев комплексна оценка от атестацията “много добра” и 

да проведе избор за назначаване на длъжността “районен прокурор” 

на Районна прокуратура – Котел, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Георги Георгиев. Предлагам гласуването да е 

по електронен път, тъй като кандидата е единствен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Оценката гласуваме. Приема се. 

 

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
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1. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Котел 

 

Кандидат: 

- Георги Димитров Георгиев - военен следовател във 

Военно-окръжна прокуратура - гр. Сливен 

  

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа “за”, 1 “против”, 

“въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Георги Димитров Георгиев - военен следовател във Военно-

окръжна прокуратура - гр. Сливен, комплексна оценка от 

атестацията „много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да изслушаме кандидата. 

/В залата влиза Георги Георгиев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Добър ден. Казвам се Георги 

Георгиев и съм кандидат за административен ръководител на 

Районна прокуратура – Котел. Искам да кажа, че направеното 

предложение на главния прокурор е чест за мен, което от една 

страна го приемам като оценка за работата ми, а от друга страна за 

възможност за развитие на кариерата ми в системата на 

Прокуратурата. Завършил съм “право” в Софийския университет. От 

2001 г. работя във Военно-окръжна прокуратура – Сливен. 

Съдебният район, който обслужваме, част от него е съдебния район 
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на Районна прокуратура – Котел и в ежедневната си работа и 

контактите с колегите от Окръжна прокуратура, и особено с г-н 

Хитов, съм запознат със спецификата на престъпността в района и 

с кадровото обезпечение на Прокуратурата. Спецификата на 

престъпността долу-горе в две насоки може да се определи – 

едната е с оглед населението, което е предимно от ромски произход 

и извършваните от него специфични престъпления, а другото с 

оглед местоположението на Прокуратурата, а именно планински 

район, специфични престъпления от рода на незаконна сеч, кражба 

на дървесина и т.н. 

Ако получа вашето доверие ще се ръководя от 

Програмата на Прокуратурата за борба с престъпността и мисля да 

въведа или ако са въведени да утвърдя някои доста добри практики 

от Военна прокуратура, където следователи и прокурори са кабинет 

до кабинет и мисля, че достъпа на разследващите органи, на 

постоянен достъп на разследващ орган до прокурора е много важен, 

където могат да се решават проблемите в работен порядък, а не 

чрез кореспонденция и бавене на време и т.н. От друга страна 

периодични срещи със съда също така за коментиране на 

възникнали проблеми, особено за причините, които са за връщане 

на дела за доразследване или оправдателни присъди. Разбира се 

ще държа стриктно да се спазва принципът на случайното 

разпределение на делата и доколкото е възможно да се използва 

екипния принцип на работа, защото съм на мнение, че всеки има 

право да си каже своето мнение по даден казус, но това не значи, че 

ще се формира мнение в дадения прокурор, просто той ще го 

решава, на който се е паднал казуса ще решава единствено и само 

по събраните доказателства и по вътрешно убеждение.  
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От гледна точка на деловодството, стриктно ще изисквам 

да се спазват служебните задължения, особено при работата с 

граждани. Това е. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Има ли въпроси? 

Няма. Ще Ви помоля да изчакате. 

/От залата излиза Георги Георгиев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Велчев! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, както и друг път съм 

казвал – искам да подкрепя онова, което съм изложил в писмените 

си мотиви и устно пред вас. Вероятно ви прави впечатление, че 

предлагаме за ръководител на Районната прокуратура в Котел 

колега военен следовател от Военно-окръжната прокуратура. Това 

беше не случайно, вече покойният Пейчо Хитов, Бог да го прости, 

окръжният прокурор на Сливен положи огромни усилия да намери 

подходящ колега и реши, че този отговаря в най-висока степен на 

неговите изисквания. Не познавам лично колегата, но се доверих на 

преценката на г-н Хитов. Както виждате няма и други 

самокандидатирали се лица от системата на Районна прокуратура – 

Котел, така че предлагам да подкрепим това предложение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други съображения? Гласуваме. 

Единодушно е – 23 “за”. 

/В залата влиза Георги Георгиев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ето Вашият резултат, може да 

видите, единодушно Съвета Ви гласува доверие. Успех Ви желая! 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Благодаря ви. 

/От залата излиза Георги Георгиев/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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1.2. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 23 /двадесет и три/ гласа 

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

чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Димитров Георгиев - 

военен следовател във Военно-окръжна прокуратура - гр. Сливен, с 

ранг "прокурор в АП" на длъжността „административен 

ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр. 

Котел, с ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово 

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

встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, Съвета даде кредит 

на доверие на колегата. Затова спомогна предложението на г-н 

главния прокурор, неговото изказване, имаше се предвид и 

изложената концепция от кандидата, с което ни убеди, че той 

притежава необходимите професионални и нравствени качества за 

заемането на тази длъжност. Да му пожелаем успех. 

По втора точка. Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заемане на длъжността “административен 

ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – 

Самоков. Кандидат е Лилия Георгиева, тя е предложение на главния 

прокурор, с приета оценка е, така че комисията предлага на ВСС да 

приеме решение за провеждане на избор за назначаване на 

длъжността “районен прокурор” на Районна прокуратура – Самоков, 

в който да вземе участие атестирания кандидат Лилия Недялкова. 

Тук също предлагам да се гласува по електронен път. Вчера 

пристигна писмо до ВСС, от което е видно, че г-жа Лилия Георгиева 

в момента поради здравословни причини не е в състояние да 

присъства на днешното заседание, което прави невъзможно 
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нейното изслушване и лично ние в комисията смятаме, че това не е 

пречка за провеждане на избора. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Колеги, предложил съм кандидатурата 

на г-жа Георгиева за втори мандат, въз основа на резултатите, 

показани по време на първия й мандат като административен 

ръководител на Районната прокуратура в Самоков. Потвърждавам 

онова, което съм написал в писмените мотиви. Убеден съм, че ако г-

жа Георгиева беше в добро здравословно състояние щеше да 

изложи една убедителна управленска програма. Предлагам да 

подкрепим тази кандидатура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Единодушно. Приема 

се. 

 

2. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Самоков 

 

Кандидат: 

- Лилия Недялкова Георгиева - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. 

Самоков - /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 

53/17.12.2009 г., т. 31 - комплексна оценка "много добра"/ /По 

уважителни причини не се явява за изслушване/ 

  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

 След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 22 /двадесет и два/ гласа „за", 0 /нула/ 

„против" и 0 /нула/ „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 
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от ЗСВ НАЗНАЧАВА Лилия Недялкова Георгиева - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура - гр. Самоков, с ранг "прокурор в АП" на длъжността 

„административен ръководител - районен прокурор" на 

Районна прокуратура - гр. Самоков, с ранг "прокурор в АП", с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, установено е по 

безспорен начин, че г-жа Георгиева притежава необходимите 

професионални и нравствени качества, необходимо е да се 

отбележи обстоятелството, че тя е дългогодишен прокурор, заемала 

е административни функции, фактически това ще й е втори мандат, 

така че с действията си тя е дала доказателство, че може да се 

справи с това предизвикателство. 

По точка трета. Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за длъжността “военно-окръжен прокурор” на 

Военно-окръжна прокуратура – Сливен. Кандидат е Станимир 

Павлов Чернев, това е предложение на главния прокурор. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което да 

определи на Станимир Чернев комплексна оценка от атестацията 

“много добра”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

 

3. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - гр. 

Сливен 

 

Кандидат: 
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- Станимир Павлов Чернев - административен 

ръководител – военно окръжен прокурор на Военно-окръжна 

прокуратура - гр. Сливен 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Станимир Павлов Чернев - административен ръководител – 

военно окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - гр. 

Сливен, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение за провеждане на избор за назначаване на 

длъжността “военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна 

прокуратура – Сливен, в който да вземе участие атестирания 

кандидат Станимир Чернев. 

/В залата влиза Станимир Чернев/ 

СТАНИМИР ЧЕРНЕВ: Добър ден! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега.  

СТАНИМИР ЧЕРНЕВ: Уважаема г-жо 

Председателстващ, уважаеми членове на ВСС. Казвам се Станимир 

Павлов Чернев, на 47 години съм и съм кандидат за 

административен ръководител – военно-окръжен прокурор – 

Сливен. През изминалите пет години и като магистрат, и като 

административен ръководител аз се стремях и полагах усилия да 

бъда обективен и коректен във взаимоотношенията си както с 
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другите институции, гражданите, така и с колегите магистрати и 

служители във Военно-окръжна прокуратура. Опитах се да 

поддържам колектив от добре подготвени професионалисти, които 

да изпълняват дълга си съвестно, да бъдат активни и 

самостоятелни. Положих усилия също така да повиша качеството на 

наказателното производство, срочността, взаимодействието с 

другите институции, с органите на МВР, със съда, с Военна 

полиция. Също така се опитах да подобря и условията на труд, да 

ги направя по-здравословни, разбира се има още какво да се желае 

в тази насока. Считам, че познавам спецификата и изискванията на 

тази длъжност, познавам региона и всичко това ми дава увереност 

да считам, че ако, разбира се, вие ми гласувате такова доверие да 

изпълнявам задълженията си и през втория мандат. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли въпроси към кандидата? 

Няма. Благодаря Ви. Ще изчакате. 

СТАНИМИР ЧЕРНЕВ: И аз ви благодаря. 

/От залата излиза Станимир Чернев/ 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, полк. Чернев е една 

убедителна кандидатура, той е и досегашен административен 

ръководител на Военно-окръжната прокуратура в Сливен. 

Резултатите, които показва са добри. Мисля, че видяхте и неговото 

доста стегнато и принципно изложение. Предлагам да му дадем 

доверие и за един втори мандат. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е единодушно 

колегата. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3.2. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 23 /двадесет и три/ гласа 
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„за", 0 /нула/ „против" и 0 /нула/ „въздържали се", на основание 

чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Станимир Петров Чернев - 

административен ръководител - военно-окръжен прокурор на 

Военно-окръжна прокуратура - гр. Сливен, с ранг "прокурор във ВКП 

и ВАП" на длъжността „административен ръководител - военно-

окръжен прокурор" на Военно-окръжна прокуратура - гр. 

Сливен, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

 

/В залата влиза Станимир Чернев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ето, виждате резултата. 

ГЛАСОВЕ: Честито! 

СТАНИМИР ЧЕРНЕВ: Благодаря ви. Бъдете здрави! 

Довиждане! 

/От залата излиза Станимир Чернев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, г-н Чернев е минал 

един успешен мандат, през който е направил така, че е организирал 

добре работата, което говори за професионализма му, има визия за 

бъдещето и становището за него на г-н главния прокурор се 

потвърди и пред нас, така че да пожелаем успешен мандат. 

По точка четвърта. Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за длъжността “районен прокурор” на Районна 

прокуратура – Плевен. Кандидат е Иво Веселинов Радев, 

предложение на главния прокурор. Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Иво Радев комплексна 

оценка от атестацията “много добра”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се 

оценката. 
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4. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Плевен 

 

Кандидат: 

- Иво Веселинов Радев - административен ръководител 

- районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Плевен 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Иво Веселинов Радев - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - гр. Плевен, комплексна оценка 

от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение за провеждане на избор за заемане на длъжността 

“районен прокурор” на гр. Плевен, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Иво Радев. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да изслушаме колегата. 

/В залата влиза Иво Радев/ 

ИВО РАДЕВ: Уважаема г-жо Председателстващ, 

уважаеми членове на ВСС, Иво Радев се казвам и съм предложен 

от г-н главния прокурор за втори мандат за районен прокурор на гр. 

Плевен. Според мен и според ръководството на Прокуратурата на Р 

България, според Инспектората към ВСС, Районна прокуратура – 



 14

Плевен работи успешно, работи в една възходяща посока. 

Микроклиматът при нас в Районна прокуратура е много добър. 

Всички колеги сме на сравнително близка възраст. При нас няма 

конфликти, няма групички. Уверявам ви, че в Районна прокуратура – 

Плевен отношенията нямат нищо общо със, за съжаление, старата 

лоша слава на Плевенския съдебен район. Аз основно и най-

усилено се стараех през този си мандат да работя именно в тази 

насока, а именно да обединявам колегите, да се старая да възвърна 

авторитета на Плевенската прокуратура и на доверието на 

плевенската общественост към Плевенската прокуратура. 

Отношенията ни с Районен съд – Плевен са много добри. 

Отношенията ни с ръководството на полицията в Плевен са много 

добри, с разследващите полицаи отдавна работим в екип, много 

прокурори от Плевен вършат дори самостоятелни разследвания. 

Стриктно се спазват при нас указанията на ръководството на 

Прокуратурата, на висшестоящите прокурори, спазват се и 

моралните правила. За в бъдеще считам, ако евентуално бъда 

предпочетен от вас и бъда избран, като приоритет в работата ми 

намаление процента на оправдателните присъди и на прекратените 

и върнати дела от Районния съд, който също всяка отчетна година 

намалява. Ще продължа да се стремя да обединявам колегите, да 

следя за спазването на законността, морала, дисциплината. Когато 

е било необходимо съм предприемал всякакви дисциплиниращи 

мерки, включително и най-строгите такива. Ако има някакви въпроси 

към мен…? 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли въпроси към колегата?  

Заповядайте! 
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НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: В течение ли сте за висяща 

преписка по пътно-транспортно произшествие от януари месец тази 

година, случило се в парк “Кайлъка”? 

ИВО РАДЕВ: Да.  

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: А нещо да разкажете. По този 

повод - има образувана преписка, няма образувана преписка? 

ИВО РАДЕВ: Става въпрос за инцидент, в който аз съм 

пътувал в автомобила? 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВ: Да, да. 

ИВО РАДЕВ: Аз не можах да разбера защо така се 

изтълкува, аз съвсем добронамерено при едно абсолютно 

изчистено дело реших да отида вместо да ангажирам Съдебна 

охрана, полиция, патрули, да водят човек – рецидивист от затвора в 

Плевен в моя кабинет, при положение, че затвора е в Плевен, в 

парк “Кайлъка” на около 5-6 километра от Съдебната палата и 

можех да свърша работа за половин час реших да отида до там, да 

сключа споразумение с лицето. Всички щети бяха възстановени, 

напълно бяха налице всички основания за сключване на 

споразумение – реална присъда, като предварително бях изискал 

да бъде назначен служебен защитник от Адвокатска колегия – 

Плевен, колежката дойде, казах на шофьора да отидем дотам, той 

запали неговата кола, която беше пред съда, по пътя за затвора, 

тогава беше завалял точно големия сняг, имаше заледяване, 

“Кайлъка” винаги има там навявания и става заледяване, колата се 

унесе и падна отстрани на пътя. Излязохме от колата, нямаше нито 

един пострадал, колата почти нямаше никакви щети, обадих се 

веднага на г-н окръжния прокурор, казах му за какво става въпрос, 

изпратиха ми друга кола, отидохме в затвора, свършихме работа и 

се прибрахме. На връщане, значи ние сме се бавили около 15 
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минути, шофьора остана при колата, той се беше обадил на негови 

приятели, бяха изкарали колата. Колата отдавна е направена. С 

най-добри чувства в интерес на работата го направих, после се 

намериха, за съжаление хора, които да го тълкуват по друг начин. 

Това е целият инцидент. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли други въпроси? Няма. 

Колега, благодаря Ви. Ще изчакате за резултата. 

/От залата излиза Иво Радев/ 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, аз преди да 

потвърдя онова, което съм изложил в писмените си мотиви, това е 

втория управленски мандат на колегата Радев и мисля, че можем 

спокойно да му се доверим за това да управлява Районна 

прокуратура – Плевен още пет години, но съм длъжен да попитам г-

жа Стоева – тайнственият тон, с който тя зададе този, за мен 

необяснимо, странен въпрос криеше ли някакъв втори план, някакъв 

подтекст, трябваше ли човек да се чувства виновен, че е препърпял 

леко ПТП, от което няма нито един пострадал? Каква беше изобщо 

идеята да го постави в неудобно положение, ако няма разбира се 

нещо, което не знаем? 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Той не е шофирал. 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Извинявайте, г-н главен 

прокурор. Ни най-малка идея съм имала да злепоставям колегата. 

/Борис Велчев – ами така прозвуча/ Незабравка Стоева – 

разговарях преди заседанието с г-н Цони Цонев, от вчера сме 

изпратили една преписка до комисията и вероятно вчера просто 

няма как да е разгледана, една преписка, в която се твърдят 

определени неща, свързани с укрито ПТП. Давам си сметка, че това 

може да е абсолютно тенденциозно поведение, с оглед 

предстоящия избор днес, но смятам, че бях длъжна с оглед на това, 
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че имаме определени обстоятелства … Става дума за Плевен, една 

относително гореща точка и бях длъжна да попитам. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Разбрах! Разбрах! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Цонев. 

ЦОНИ ЦОНЕВ: Да, действително имахме този разговор с 

г-жа Стоева и аз също намерих за необходимо да й обясня, че това 

вече стана практика при избори и непосредствено в деня на избора 

или предходния ден да идват някакви сигнали, които ние не можем 

да ги обработим и целта, на които е обаче не да бъдат обработени 

и да се получи резултат, а само да създадат някакво такова 

неприятно впечатление. Тази преписка ние ще я разгледаме и ще 

решим по съответния начин. Относно кандидатурата на г-н Иво 

Радев обаче искам да кажа две думи. Първо това, че поддържам 

предложението на главния прокурор. Колегата Радев е изкарал 

един действително успешен първи мандат и трябва да му дадем 

възможност да затвърди всички онези неща, които е постигнал 

досега през тези пет години. Аз имах възможност да се запозная с 

него по повод на няколко проверки, които се завъртяха в комисията 

и останах с добри впечатления и най-вече впечатления, че този 

човек притежава едни много добри организационни умения, делови 

и нравствени качества, така че предложението според мен е удачно 

и аз предлагам да го подкрепим. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е с 22 гласа. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4.2. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 22 /двадесет и два/ гласа 

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

чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иво Веселинов Радев - 
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административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура - гр. Плевен, с ранг "прокурор в АП" на длъжността 

„административен ръководител - районен прокурор" на 

Районна прокуратура - гр. Плевен, с ранг "прокурор в АП", с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

/В залата влиза Иво Радев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ето Вашият резултат, колега. 

Избран сте за втори мандат. Успех Ви желая! 

ИВО РАДЕВ: Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, г-н Радев беше 

избран единодушно. Затова основанието са направените 

изказвания, направеното предложение, изложените концепции от г-н 

Радев. Всичко това показва, че след успешния мандат, който е 

изминал той има сили и възможности да продължи да ръководи 

Плевенската районна прокуратура. 

Следваща точка. Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заемане на длъжността “районен прокурор” 

на Районна прокуратура – Ямбол. Кандидат е Дойчин Дойчев, 

предложение на главния прокурор. Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да определи на Дойчин Дойчев 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

 

5. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Ямбол 
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Кандидат: 

- Дойчин Иванов Дойчев - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура - гр. Ямбол 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа “за”, “против” 

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Дойчин Иванов Дойчев - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

- гр. Ямбол, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение за провеждане на избор за назначаване на 

длъжността “районен прокурор” на Районна прокуратура – Ямбол, в 

който да вземе участие атестирания кандидат Дойчин Дойчев. 

Предлагам електронно гласуване. 

/В залата влиза Дойчин Дойчев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега. 

ДОЙЧИН ДОЙЧЕВ: Уважаема г-жо Председателстващ, 

уважаеми членове на ВСС, казвам се Дойчин Дойчев и 

кандидатствам за административен ръководител на Районна 

прокуратура – гр. Ямбол. В системата на Прокуратурата съм от 10 

години, всъщност това е и целия му юридически стаж. Започнал съм 

като младши прокурор, от 2001 г. съм прокурор, от 2007 г. съм 

заместник на административния ръководител. Запознат съм добре 
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със спецификата на района. Мисля, че съм изградил едни 

положителни и стабилни отношения с колегите в Прокуратурата, с 

колегите в съда и сред разследващите полицаи, натрупал съм 

известен административен опит, помагайки в работата на 

административния ръководител. За Районна прокуратура – Ямбол 

мога да кажа, че е добре кадрово обезпечена – 15 прокурори по 

щат, 15 служители. Материалното обезпечение също е добро. 

Изхождайки от тази база смятам, че основния приоритет, който 

следва да бъде в работата на Прокуратурата това е подобряване на 

качеството. Мисля, че натовареността е нормална като областен 

център и затова нашата цел и усилията трябва да бъдат насочени 

към една по-качествена работа, ефективно, задълбочено 

разследване и едни обосновани, мотивирани прокурорски актове, 

разбира се, при стриктно спазване на установените в закона 

срокове. Това ще бъде и моя лична цел и приоритет като 

административен ръководител ако бъда избран за такъв. Ще 

налагам практиката за още по-пряко и непосредствено 

контролиране от страна на прокурорите върху разследващите 

органи и върху работата по разследването. Смятам, че по повод 

тежките дела с усложнена фактическа и правна сложност 

наблюдаващият прокурор може и следва лично да участва в 

извършването на най-важните основни процесуално-следствени 

действия. Мисля, че обема на работа го позволява. Ще работя за 

доразвиване на екипно взаимодействие между наблюдаващ 

прокурор, разследващ орган и оперативен работник. Ще следя и 

стриктно ще изисквам спазването и без изключения на случайния 

принцип на разпределение на делата и на преписките, защото 

смятам, че той осигурява една равнопоставеност между 

прокурорите, едно равномерно разпределение на работата, оттук се 
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явява и гарант за законност. Ще работя за осигуряване и за 

увеличаване взаимодействието на Прокуратурата с другите 

контролни органи. Смятам, че в тази насока има още какво да се 

желае. Ще държа за един непрекъснат контакт с колегите от съда. 

Лично аз ще бъда безкомпромисен към неспазване на сроковете в 

прокурорската работа, било то за разследване, било за 

произнасяне, защото смятам, че тази натовареност, която 

съществува в момента към Районна прокуратура – Ямбол би било 

недопустимо ако прокурор допусне просрочие в работата си. Няма 

да се колебая при нарушение на работата от страна на служителите 

и на прокурорите да инициирам съответни дисциплинарни мерки, 

тъй като смятам, че нашата работа е изключително отговорна и 

това би било недопустимо. Ще обърна внимание на работата на 

служителите, най-вече подобряване квалификацията и 

възможностите на служителите за работата с унифицираната 

информационна система, която значително улеснява към този 

момент работата на канцеларията в прокуратурата. Това е. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Въпроси има ли към колегата? 

Няма. 

/От залата излиза Дойчин Дойчев/ 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, предложил съм г-н 

Дойчев, поради факта, че той е най-опитния прокурор от тези, които 

имат право да заемат тази длъжност в Районна прокуратура – 

Ямбол. Досегашният административен ръководител няма право на 

втори мандат, той е досегашен заместник административен 

ръководител. Виждате, че цялата му професионална биография е в 

Прокуратурата. Изложението, което представи пред вас според мен 

е достатъчно убедително и предлагам да подкрепим тази 

кандидатура. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Избран е колегата 

единодушно. 

/В залата влиза Дойчин Дойчев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ето Вашият резултат. Единодушно. 

Успех Ви желая! 

ДОЙЧИН ДОЙЧЕВ: Благодаря Ви. 

/От залата излиза Дойчин Дойчев/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5.2. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 23 /двадесет и три/ гласа 

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

чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Дойчин Иванов Дойчев - 

заместник на административния ръководител - заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура - гр. Ямбол, с ранг "прокурор в 

ОП" на длъжността „административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - гр. Ямбол, с ранг 

"прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, г-н Дойчев от първия 

работен ден е в Прокуратурата. Целият му професионален живот е 

там. Освен като прокурор той явно има и опита като 

административен ръководител, тъй като е в момента заместник 

административен. В предложението се потвърдиха изложените 

неща, безспорно колегата притежава необходимите професионални 

и нравствени качества. 
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По следващата точка. Предложение на комисията 

относно провеждане на избор за заемане на длъжността 

“административен ръководител – районен прокурор” на Районна 

прокуратура – Левски. Кандидати са Цветомир Папурков - 

предложение на главния прокурор и Чавдар Любенов Мънев - 

собствено волеизявление. И двамата са с приети оценки, така че 

комисията предлага на ВСС да приеме решение за провеждане на 

избор за назначаване на длъжността “районен прокурор” на РП 

Левски, в който да вземат участие атестираните кандидати 

Цветомир Папурков и Чавдар Мънев. 

Предлагам комисия по избора г-жа Митова, г-н Колев, г-

жа Костова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме комисията. Да поканим 

за изслушване първия кандидат. 

/В залата влиза Цветомир Папурков/ 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: Добър ден. Уважаема г-жо 

председател, уважаеми членове на ВСС, казвам се Цветомир 

Папурков.  На 33 години съм, живея в гр. Ловеч. Работя в РП Левски 

от 2 години и 6 месеца, като за това време успях да опозная 

спецификата на региона, в който е прокуратурата, състоящ се от 

две общини - Левски и Белене. Щатът на прокуратурата се състои 

от трима прокурори и седем служители. Искам да ви уверя, че ако 

бъда избран за административен ръководител на първо време ще 

запазя това, което  е постигнал предишния административен 

ръководител. Считам, че това е една добре работеща прокуратура. 

Насоката, в която основно ще работя е за подобряване 

разследването по досъдебните производства, като смятам 

ежеседмично да провеждам срещи с разследващите полицаи за 

решаване на проблемите, които са възникнали и най-вече с тези от 
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РПУ в Левски, тъй като престъпността на обслужваната от тях 

територия е по-голяма. 

Отношенията с колегите от съда са добри, както и с 

началниците и служителите на полицейските управления. Докато 

изпълнявах функциите на административен ръководител проведох 

срещи с административния секретар за контрол върху дейността на 

администрацията. Моята цел е да се получи една приемственост в 

работата на Районната прокуратура в Левски, като се запазят 

добрите отношения, както между прокурорите, така и между 

служителите. Ще работя и за повишаване квалификацията на 

прокурорите, служителите и разследващите полицаи. Благодаря за 

вниманието. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Въпроси има ли към колегата? 

Няма. 

/Цветомир Папурков напуска залата, влиза Чавдар 

Мънев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега. 

ЧАВДАР МЪНЕВ: Уважаема г-жо Председателстващ, 

уважаеми дами и господа членове на ВСС, казвам се Чавдар 

Мънев, на 37 години от гр. Плевен. Започнал съм работа в 

съдебната система от 1995 год., като служител в Окръжна 

следствена служба - Плевен. След завършване на юридическото си 

образование съм работил като дознател в РПУ Белене, до момента 

на класирането ми след конкурс и назначаването ми за следовател 

в ОСС Плевен. През 2006 г. бях преназначен за прокурор в РП гр. 

Левски, където работя и до днес. В процеса на работата си съм 

изградил и поддържам добри професионални и колегиални 

отношения със служителите както от Районен съд – Левски, така и 

от прокуратурата. Визията ми за основните цели и приоритети в 
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бъдещата дейност на РП Левски са следните: Строго спазване 

принципа на случайно разпределение на преписките и делата и 

приключването им в максимално кратки срокове. Повишена 

взискателност към разследващите органи и прокурорите, с оглед 

повишаване ефективността на досъдебното производство, особено 

при изготвянето и внасянето в съда на обвинителни актове, с оглед 

свеждане до минимум връщането на дела от съда или 

постановяването на оправдателни присъди и по този начин 

обезпечаване на бърз и  ефективен наказателен процес. Ще заложа 

също така на утвърждаване на екипния принцип на работа, с 

водещата роля на прокуратурата в досъдебното производство и 

усъвършенстване, конструктивно сътрудничество и взаимодействие 

с разследващите органи, с оглед строгото спазване на 

процесуалните норми при събиране и запазване на 

доказателствата. Мобилизиране на усилията в работата по тежките 

престъпления, въвеждане принципа на информираност и 

прозрачност в работата на прокуратурата, при спазване границите 

на служебната тайна и класифицираната информация. Политически 

неутралитет на прокурорите при осъществяването на дейността си, 

както и недопускане на каквито и да било прояви на корупция, тъй 

като считам, че всеки прокурор в служебната си дейност, както и 

извън нея, е лицето на прокуратурата пред обществото. Носене на 

отговорност за виновно неизпълнение на служебните задължения 

на прокурори и съдебни служители , както и поощрения на същите 

за отлично изпълнение на тези задължения. Считам, че РП Левски е 

една добре работеща прокуратура, която е в състояние да подобри 

дейността си по всички отчетни  показатели и стриктно спазване на 

основните  принципи регламентирани в ЗСВ, както и посочените по-

горе цели и приоритети, на които бих заложил. Запознат съм също 
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така със Стратегията за развитието на Прокуратурата, представена 

от главния прокурор и в този аспект съм готов да поема своята 

отговорност за изпълнението на целите и задачите, залегнали в 

нея. Считам, че през годините съм натрупал необходимия за тази 

длъжност професионален и житейски опит и ако получа вашето 

доверие ще направя всичко възможно резултатите през следващите 

години да потвърдят удачността на вашия избор. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли въпроси към колегата? 

/Няма/ Благодаря Ви, изчакайте. 

/Чавдар Мънев напуска залата/ 

Заповядайте, г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, виждате, че сме 

изправени пред хипотеза, в която има двама кандидати за една и 

съща позиция. Аз съм предложил г-н Папурков и по препоръка на 

окръжния прокурор на Плевен, и доколкото той към момента 

изпълнява тази длъжност на районен прокурор. Изложението на г-н 

Мънев беше не по-малко убедително, длъжен съм да кажа това, 

въпреки че аз лично ще гласувам за кандидатурата, която съм 

предложил и мисля, че който и да изберем ще бъде един добър 

районен прокурор. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли други изказвания? Ако не, 

комисията по избора да заповяда. 

/В залата присъстват Цветомир Папурков и Чавдар 

Мънев/ 

ИВАН КОЛЕВ: Колеги, при отваряне на урната, 

комисията установи, че има 23 бели плика. При отварянето на 

пликовете бяха извадени 23 броя бюлетини, от които се установи 

следното: За Цветомир Милков Папурков 17 броя гласували,за 

Чавдар Любенов Мънев 3 броя, недействителни 3 броя бюлетини. 
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Празни пликове няма. При получения резултат комисията намира, 

че за административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура-гр.Левски е избран Цветомир Милков Папурков. 

 

/Цветомир Папурков и Чавдар Мънев напускат залата/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, и двамата 

кандидати притежават необходимите качества, но г-н Папурков, 

който и изпълнява функцията на административен ръководител 

изложи концепция, която ни даде основание да приемем, че той 

притежава необходимите нравствени и професионални качества. В 

такъв смисъл беше и предложението на г-н Главния прокурор, така 

че да му пожелаем успешен път.  

 

6. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Левски 

Кандидати: 

- Цветомир Милков Папурков - и.ф. административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. 

Левски - /Атестиран с решение на ВСС по Протокол 52/11.12.2009 

г., т. 34 - комплексна оценка от атестацията "много добра"/ 

-  Чавдар Любенов Мънев - прокурор в Районна 

прокуратура - гр. Левски - /Атестиран с решение на ВСС по 

Протокол № 27/01.07.2009 г., т. 17 - комплексна оценка от 

атестацията "много добра"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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6.1.ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  

за назначаване на административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - гр. Левски, в който вземат 

участие кандидатите: Цветомир Милков Папурков - и.ф. 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура - гр. Левски и Чавдар Любенов Мънев - прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Левски. 

6.2. Избира комисия по провеждане на избора: Елена 

Митова, Иван Колев и Капка Костова. 

6.3. След проведения таен избор с бюлетини и при 

обявения от комисията по избора резултат:  със 17 

/седемнадесет/ гласа "за" за Цветомир Милков Папурков, 3 /три/ 

гласа "за" за Чавдар Любенов Мънев и 3 /три/ недействителни 

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

Цветомир Милков Папурков - и.ф. административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Левски, с ранг 

"прокурор в ОП" на длъжността "административен ръководител - 

районен прокурор" на Районна прокуратура - гр. Левски, с ранг 

"прокурор в ОП", 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 окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура-Ямбол. Кандидат е Димитринка 

Шкодрова Георгиева. Тя е предложение на административния 

ръководител. Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да 

приеме решение, с което да определи на г-жа Георгиева 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 приеме решение за провеждане на избор за 

назначаване на длъжността „зам. окръжен прокурор" на Окръжна 

прокуратура-Ямбол, в който да вземе участие атестирания кандидат 

Димитринка Георгиева.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се с мотивите 

от предложението.  

 

7. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник  окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-гр.Ямбол 

 

Кандидат: 

- Димитринка Тодорова Шкодрова - Георгиева - 

прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Ямбол 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Димитринка Тодорова Шкодрова - Георгиева - прокурор в 

Окръжна прокуратура-гр.Ямбол, комплексна оценка от 

атестацията "МНОГО ДОБРА". 

7.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 23 /двадесет и три/  гласа „за", 0 /нула/ 

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

от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димитринка Тодорова Шкодрова - 

Георгиева - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Ямбол, с ранг 
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"прокурор във ВКП и ВАП" на длъжността „заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. Ямбол, 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 Апелативен съд-

гр.Велико Търново. Кандидат е Румян Жеков Христов. Той е 

предложение на административния ръководител. Има приета 

оценка, поради което комисията предлага на Висшия съдебен съвет 

да проведе избор за назначаване на длъжността „заместник 

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

атестираният кандидат Румян Жеков Христов. 

Преди да пристъпим към гласуването искам да ви кажа, 

че преди два дни в пресата беше публикувано съобщение, с което 

се твърди, че кандидатът Христов е участвал в състава, който е 

произнесъл първата присъда по делото „Борилски". Това е една 

публикация, но в предложението на административния ръководител 

са изтъкнати необходимите професионални и нравствени качества. 

В комисията не са пристигали други или някакви каквито и да са 

сигнали, които да установяват пропуски в дейността на колегата. 

Пак повтарям, бях длъжен да ви кажа за това нещо. Може би 

Съветът трябва да вземе отношение по този въпрос. Личното ми 

мнение е, че един съдия, когато се произнася по едно дело, 

независимо какво е то още повече, че в случая то не е влязло в 

сила, това не може да бъде някакъв минус или плюс. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате думата, колеги. Заповядайте, 

г-н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Колеги, аз познавам съдия Христов, 

познавам и работата му. Знам, че той е един добър съдия. Смятам 

това, че е участвал в състава по делото „Борилски", това е лично 

мнение, всеки съдия има право да изрази личното си мнение въз 

основа на фактите, които са по делото и ние не трябва да съдим за 

тяхната работа само по едно дело. Цялостната му практика досега, 

той е бил и председател на Районния съд в Горна Оряховица, е 

показала, че той е един честен, добър съдия и след като 

административният ръководител възлага надежда на този човек да 

помогне в работата на съда, смятам че трябва да го подкрепим, а и 

няма и голям избор, тъй като знаем, че във Велико Търново 

специално те са пет или шест наказателните съдии и в момента 

няма толкова много, другите не желаят, Милчо Ванев напусна, 

отказа се, по-точно. Знаем и за Неделчева, която също е 

наказателен съдия, тя също не желае да бъде заместник 

председател, така че предлагам да дадем кредит на доверие на 

съдията Жеков. 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: За сведение. В Инспектората 

имаше една жалба срещу колегата Христов по сигнал подаден от 

самия тогавашен председател Неделчева, във връзка с промяна на 

една мярка по наркотични вещества. Констатациите сочат, че няма 

нарушение, конкретни нарушения за колегата, но има определени 

констатации във връзка с честата смяна на съдебните състави, а 

той като зам.ръководител наказателно отделение има пряко 

отношение и в този смисъл са дадени препоръки. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Вие сте му дали препоръки в това 

отношение. Ще видим дали ще бъдат изпълнени. 
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НЕЗАБРАВКА СТОЕВА: Да, да. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако няма други изказвания, ще 

преминем към гласуване. Приема се с 20 гласа „за" и 3 „въздържали 

се". Избран е колегата. Следващата точка. 

 

8. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник  председател на 

Апелативен съд-гр.Велико Търново и ръководител на 

Наказателно отделение 

 

Кандидат: 

- Румян Жеков Христов - съдия в Апелативен съд-

гр.Велико Търново /Атестиран с решение на ВСС по Протокол 

№24/10.06.2009г., т.17.1 - комплексна оценка „много добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

8.1. След проведеното електронно гласуване, при 

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

3 /три/ „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА- Румян Жеков Христов - съдия в Апелативен съд-

гр.Велико Търново с ранг „съдия във ВКС и ВАС" на длъжността 

„заместник на административния ръководител - заместник 

председател" на Апелативен съд-гр.Велико Търново 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. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Девета точка. Комисията предлага на 

Висшия съдебен съвет да приеме решение, с което да определи 
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Евгения Рачева за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районен съд-Левски. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Евгения Георгиева Рачева -административен 

ръководител - председател на Районен съд гр. Левски за 

изпълняващ функциите на административен ръководител на 

Районен съд гр. Левски с ранг "съдия в ОС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

17.02.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, едно процедурно 

предложение ще направя. Да гласуваме сега по предложението или 

по-скоро искането на главния прокурор за временно отстраняване 

от длъжност на съдията Петър Василев Сантиров от Софийски 

градски съд до приключване на наказателното производство. 

Заповядайте. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, аз наистина 

благодаря за това разбиране, може би ще ми се наложи да изляза 

по-рано. Моля ви да се съобразите с това искане, поради факта, че 

колегата е привлечен към наказателна отговорност. Вие знаете, че 

Софийски градски съд наложи постоянно задържане под стража. В 

момента се гледа мярката от Апелативния съд, не можем да гадаем 
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как ще завърши. Така или иначе наказателното производство 

трябва да завърши срещу него и би било неуместно той да бъде 

междувременно съдия. Така че моля ви да се съобразите с това 

предложение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли някакви бележки? Ако 

няма, гласуваме тайно предложението на главния прокурор. Още 

двама. Приема се. Благодаря ви. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

4. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република 

България за временно отстраняване от длъжност на Петър Василев 

Сантиров, съдия в Софийски градски съд 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

На основание чл.230, ал.1 от ЗСВ ВРЕМЕННО 

ОТСТРАНЯВА ОТ ДЛЪЖНОСТ Петър Василев Сантиров, съдия в 

Софийски градски съд, до приключване на наказателното 

преследване по ДП №39/2010г. по описа на НСлС, пр.пр. 

№4750/2010г. по описа на Софийска градска прокуратура. 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да назначи Десислава 

Сапунджиева, досегашен заместник председател на Окръжен съд-

Търговище, на длъжност „съдия" в същия съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

10. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Десислава Стефанова Сапунджиева, досегашен заместник-

председател на Окръжен съд гр. Търговище, на длъжност "съдия" 

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

считано от 01.10.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да поощри Любомир 

Луканов Луканов, съдия в Софийски районен съд с отличие 

„служебна благодарност и грамота". Това е явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно гласуване. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

Любомир Луканов Луканов, съдия в Софийски районен съд, с 

отличие "служебна благодарност и грамота". 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да поощри Венета 

Стоянов Георгиева, съдия в Софийски районен съд с отличие 

„служебна благодарност и грамота". Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно гласуване. Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

Венета Стоянова Георгиева, съдия в Софийски районен съд, с 

отличие "служебна благодарност и грамота". 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което на основание чл.165, 

ал.1 от ЗСВ да освободи Пламен Димитров Петков от заеманата 

длъжност „съдия" в Окръжен съд-Враца, считано от 01.05.2010г. 

Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОСВОБОЖДАВА Пламен Димитров Петков от заеманата 

длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Враца, считано от 01.05.2010 

г. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да освободи на 

основание 165, ал.1 Даниела Стефанова Пенева от заеманата 

длъжност „съдия" в Окръжен съд-Варна, считано от 16.04.2010г. и 

същата да бъде поощрена с отличие „служебна благодарност и 
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грамота" и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОСВОБОЖДАВА Даниела Стефанова Пенева от заеманата 

длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Варна, считано от 16.04.2010 

г. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: За поощрението. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш И: 

14.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3 т. 1 от ЗСВ 

ПООЩРЯВА Даниела Стефанова Пенева, съдия в Окръжен съд 

гр. Варна с отличие "служебна благодарност и грамота" и 

парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. 

 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Евелина 

Попова,съдия в Административен съд-гр.Варна, на място в ранг 

„съдия в АС". 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

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

Евелина Иванова Попова, съдия в Административен съд гр. 

Варна, на място в ранг "съдия в АС" с месечно трудово 

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

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Мария 

Попова, съдия в Административен съд-Благоевград, на място в ранг 

„съдия в АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

16. 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 

Мария Христова Попова, съдия в Административен съд гр. 

Благоевград, на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово 

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

на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Нейко 

Нейков, съдия в Районен съд-Казанлък, на място в ранг „съдия в 

АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за" и 2 

„въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

17. 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 

Нейко Георгиев Нейков, съдия в Районен съд гр. Казанлък с ранг 

"съдия в ОС", на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово 

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

на вземане на решението. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

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

Донкова Куртова, съдия в Районен съд-Карлово, 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 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р   Е  Ш  И: 

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

Анна Петкова Донкова - Куртова, съдия в Районен съд гр. Карлово, 

комплексна оценка "Много добра" - 93 (деветдесет и три) точки. 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Анна Петкова Донкова - 

Куртова, съдия в Районен съд гр. Карлово с ранг "съдия в ОС", на 

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

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

решението. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

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

Костова Вангелова-Петрова, съдия в Районен съд-гр.Карлово, 

комплексна оценка от атестацията „много добра" и същата да 

придобие статут на несменяемост, считано от датата на вземане на 

решението. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

Асима Костова Вангелова - Петрова, съдия в Районен съд гр. 

Карлово, комплексна оценка "Много добра" - 91 (деветдесет и 

една) точки. 
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19.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Асима Костова Вангелова - Петрова, 

съдия в Районен съд гр. Карлово, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

20. /ОТТЕГЛЕНА/  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Свилен 

Георгиев Цветков за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-Горна Оряховица. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Свилен Георгиев Цветков, административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Горна 

Оряховица, за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица с 

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

Таблица № 1 на ВСС, считано от 30.03.2010 г., до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Красимира 
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Христова за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-гр.Елена. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Красимира Радославова Христова, административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Елена, 

за изпълняващ функциите на административен ръководител на 

Районна прокуратура гр. Елена, с ранг „прокурор в АП", с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 30.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Иво 

Веселинов Радев за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-Плевен, считано от 

26.03.2010г. до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за" и 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Иво Веселинов Радев, административен ръководител 

- районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, за 

изпълняващ функциите на административен ръководител на 

Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от 26.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Емил 

Александров за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-гр.Монтана. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Емил Йосифов Александров, административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Монтана, за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Монтана, с ранг 

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

Таблица № 1 на ВСС, считано от 24.03.2010 г., до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Соня 

Камарашка за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-гр.Лом . 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 23 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Соня Димитрова Камарашка, прокурор в Районна 

прокуратура гр. Лом, за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Лом, с ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 24.03.2010 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Красимира 

Петрова за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-гр.Червен бряг. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Красимира Славчева Петрова, административен 
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ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Червен 

бряг, за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Червен бряг, с ранг 

„прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 13.03.2010 г., до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Сашка 

Горнишка за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-Бяла Слатина. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Сашка Кинева Горнишка, административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла 

Слатина, за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, с ранг 

„прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 16.03.2010 г., до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Галина 
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Антова за изпълняващ функциите на административен ръководител 

на Районна прокуратура-гр.Трън. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Галина Иванова Антова, административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Трън, 

за изпълняващ функциите на административен ръководител на 

Районна прокуратура гр. Трън, с ранг „прокурор в ОП", с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 15.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Красимир 

Кирилов за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-Никопол. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Красимир Любомиров Кирилов, прокурор в Районна 
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прокуратура гр. Никопол, за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Никопол, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 

1 на ВСС, считано от 13.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Цанко 

Ганчев Цанев за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-Дряново. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Цанко Ганчев Цанев, прокурор в Районна прокуратура 

гр. Дряново, за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Дряново, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 22.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Милена 

Александрова за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-гр.Габрово. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Милена Петрова Александрова, административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Габрово, за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг 

„прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 15.03.2010 г., до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Николай 

Пончев за изпълняващ функциите на административен ръководител 

на Районна прокуратура-Тетевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Още един. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Николай Нинов Пончев, прокурор в Районна 

прокуратура гр. Тетевен, за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 
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Тетевен, 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 Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Нина 

Кръстева за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районна прокуратура-Мездра. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Нина Красимирова Кръстева, прокурор в Районна 

прокуратура гр. Мездра, за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Мездра, с ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 16.03.2010 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Борис 

Михов за изпълняващ функциите на административен ръководител 

на Районна прокуратура-Асеновград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Борис Адриянов Михов, заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Асеновград за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Асеновград, с ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

23.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи Станимир 

Чернев за изпълняващ функциите на административен ръководител 

на Военно-окръжна прокуратура-Сливен, считано от 25.03.2010г.. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

ОПРЕДЕЛЯ Станимир Павлов Чернев, административен 

ръководител - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна 

прокуратура гр. Сливен за изпълняващ функциите на 
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административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура 

гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

25.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да намали щатната 

численост на Окръжна прокуратура-Добрич с една щатна бройка за 

младши следовател, да се увеличи щатната численост на Районна 

прокуратура-Каварна с една щатна длъжност за длъжността 

„прокурор". /намесва се Ан.Мингова: Коя точка е това?/ Г. Шопов: 

Това е т.36. Аз предлагам най-напред да се гласува 

трансформацията явно.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Един „против", един 

„въздържал се". 

 

/След проведеното явно гласуване: 1 „против", 1 

„въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 

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

"младши следовател".  

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

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

"прокурор". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: И комисията предлага на Съвета да 

назначи Донка Иванова, досегашен административен ръководител 

на Каварна, на длъжността „прокурор" в Районна прокуратура-

Каварна. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се с 1 глас 

„против". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа „за", и 1 /против"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

36.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Бонка 

Иванова Костадинова - Белчева, досегашен административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Каварна, на длъжността „прокурор" в Районна прокуратура гр. 

Каварна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 

на ВСС, считано от 10.03.2010 г.  

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да назначи Христо 

Василев, досегашен окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-

Смолян, на длъжността „прокурор" в Окръжна прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 
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37. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо 

Симеонов Василев, досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура 

гр. Смолян на длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. 

Смолян с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

11.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да назначи Христо 

Мишов, досегашен заместник окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура-Стара Загора, на длъжността „прокурор" в Окръжна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

38. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо 

Георгиев Мишов, досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура 

гр. Стара Загора на длъжност "прокурор" в Окръжна 

прокуратура гр. Стара Загора с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от 15.01.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да назначи Снежана 
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Кацарска, досегашен заместник окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура-Благоевград, на длъжността „прокурор". Това е тайно 

гласуване.   

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

39.  На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Снежана 

Крумова Кацарска, досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура 

гр. Благоевград на длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура 

гр. Благоевград с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

16.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да поощри Снежана 

Кацарска, досегашен заместник административен ръководител на 

ОП-Благоевград, с отличие „служебна благодарност и грамота". 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 
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39.1. На основание чл. 303, ал. 2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА 

Снежана Крумова Кацарска, досегашен заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Благоевград с отличие "служебна 

благодарност и грамота". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Албена 

Истилиянова Рачева, прокурор в Софийска районна прокуратура, на 

място в ранг „прокурор в АП". Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

  

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

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

Албена Истилиянова Рачева, прокурор в Софийска районна 

прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово 

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

вземане на решението. 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Евгения 

Щъркелова, прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в 

ранг „прокурор в АП". 

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

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

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

Евгения Асенова Щъркелова, прокурор в Софийска районна 

прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово 

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

вземане на решението. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Диана 

Константинова Кръстилева, прокурор в Софийска районна 

прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

42. 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 Константинова Кръстилева, прокурор в Софийска районна 

прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово 

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

вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Силвия 

Антова Рангелова, прокурор в Софийска районна прокуратура, на 

място в ранг „прокурор в АП".  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

43. 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 

Силвия Атанасова Антова - Рангелова, прокурор в Софийска 

районна прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Мария 

Стойчева, прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в 

ранг „прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

44. 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 
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Мария Панева Стойчева, прокурор в Софийска районна 

прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово 

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

вземане на решението. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Николина 

Симеонова Ангелова, прокурор в Софийска районна прокуратура, 

на място в ранг „прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

45. 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 

Николина Симеонова Ангелова, прокурор в Софийска районна 

прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово 

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

вземане на решението. 

 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 46 е оттеглена. 

46. /ОТТЕГЛЕНА/ 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да повиши Красимира 

Кателиева, прокурор в Районна прокуратура-Бургас, на място в ранг 

„прокурор в АП". 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

47. 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 

Красимира Георгиева Кателиева, прокурор в Районна прокуратура 

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

АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което Стела Бъчварова, 

прокурор в Районна прокуратура-Бяла, да придобие статут на 

несменяемост, считано от 05.04.2010г. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

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

10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от Стела Дянкова 

Бъчварова, прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла ПРИДОБИВА 

СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.04.2010 г. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да допълни решение по 

Протокол №21 от 29.06.2005г. с израза "със запазване на 

придобития ранг "прокурор в ОП" относно Трифон Петков Владов, 

заместник на административния ръководител - заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се допълването. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е  Ш  И: 

49. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 

21/29.06.2005 г. т. 5, с което Трифон Петков Владов, заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Бяла, е назначен от длъжност "следовател" 

в Окръжна следствена служба гр. Русе на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура гр. Бяла, с израза "със запазване на 

придобития ранг "прокурор в ОП".  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Приключих, благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Бюджет и финанси, г-

н Колев. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. По т.50 комисията предлага 

Висшият съдебен съвет да вземе решение, с което да утвърди 

промени по бюджетните сметки на органите в съдебната власт за 

2010 г., съгласно приложението. Явно гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се решението. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

50. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

  

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. По т.50 комисията предлага 

Висшият съдебен съвет да вземе решение, с което да даде 

съгласие да се отпуснат еднократни парични помощи  на лицата 

посочени в предложението. Явно гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се решението. 

 

ИВАН КОЛЕВ: Ако позволите и допълнителната точка. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да. 

ИВАН КОЛЕВ: Комисията предлага Висшият съдебен 

съвет да вземе решение, с което да упълномощи председателя на 

комисия „Бюджет и финанси" подписва документите свързани с 

изпълнението на длъжността на „представляващ Висшия съдебен 

съвет". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, явно. Приема се. 

Благодаря Ви. Г-н Велев, „Съдебна администрация". 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Упълномощаване на председателя на 

комисия „Бюджет и финанси" да подписва документи свързани с 

изпълнението на длъжността „представляващ ВСС" 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Комисия „Бюджет и 

финанси" да подписва всички документи свързани с изпълнението 

на длъжността на „представляващ Висшия съдебен съвет". 

 

52. /ОТТЕГЛЕНА/ 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, във връзка с постъпили искания от административни 

ръководители на 14 звена от съдебната власт за назначаване на 

съдебни служители на свободни щатни бройки, комисия „Съдебна 

администрация" след като се съобрази с натовареността на тези 

звена със съотношението между магистрати и съдебни служители, 

предлага Висшият съдебен съвет да вземе решение, с което да 

разреши, да даде съгласие за назначаване на съдебни служители в 

тези 14 звена на съдебната власт по изготвения списък. 

Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, колеги. Приема се 

предложението на комисията. Благодаря Ви. Г-жо Захарова. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

53. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" 

предлага ВСС да даде съгласие: 

- Районна прокуратура гр. Бургас  - 2 щ.бр. за „съдебен 

секретар"; 
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- Районна прокуратура гр. Монтана  - 1 щ.бр. за 

„съдебен администратор"; 

- Учебен център „Трендафила"-София - 1 щ.бр. за 

„младши специалист-счетоводител, той и калкулант"; 1 щ.бр. за 

„помощник главен готвач" и 1 щ.бр. за „Барман" 

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

„главен експерт" в отдел „Управление при кризи и ОМП". 

- Върховна касационна прокуратура - 1 щ.бр. за 

„съдебен деловодител" 

- Окръжна прокуратура гр. Кюстендил  - 1 щ.бр. за 

„призовкар"; 

- Районна прокуратура гр. Добрич - 1 щ.бр. за 

„шофьор"; 

- Районна прокуратура гр. Силистра - 1 щ.бр. за „пазач-

невъоръжена охрана" 

- Окръжен съд гр. Пловдив  -  1 щ.бр. за „чистач"  и 1 

щ.бр. за „пазач невъоръжена охрана"  

- Районен съд гр. Ловеч - 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител" 

- Районен съд гр. Бургас - 1 щ.бр. за „компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции" 

- Районен съд гр. Раднево - 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител" по чл. 67 и чл. 68 от КТ 

- Районен съд гр. Тутракан - 1 щ.бр. за „деловодител"- 

бюро „Съдимост" 

- Районен съд гр. Шумен - 1 щ.бр. за „призовкар" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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53.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

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

Районна прокуратура гр. Бургас. 

53.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районна прокуратура гр. Монтана.  

53.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „младши специалист-

счетоводител, той и калкулант"; 1 /една/ щ.бр. на длъжност 

„помощник главен готвач" и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „барман" в 

Учебен център „Трендафила"-София. 

53.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен експерт" в отдел 

„Управление при кризи и ОМП" в Администрация на Главния 

прокурор.  

53.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Върховна касационна прокуратура. 

53.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

прокуратура гр. Кюстендил. 

53.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

прокуратура гр. Добрич. 

53.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „пазач-невъоръжена охрана" 

в Районна прокуратура гр. Силистра. 

53.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач" и 1 /една/ щ.бр. на 
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длъжност „пазач невъоръжена охрана" в Окръжен съд гр. 

Пловдив. 

53.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районен съд гр. Ловеч. 

53.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции" в Районен съд гр. Бургас. 

53.12. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

67 и чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Раднево. 

53.13. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

„Съдимост" в Районен съд гр. Тутракан. 

 

53.14. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

гр. Шумен. 

 

54. /ОТТЕГЛЕНА/ 

 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Колеги, комисията предлага на 

основание ал.2, чл.15 от Регламент 1 от 2003г. административните 

ръководители на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд, на Апелативните, Окръжните и Районните 

съдилища в Република България да изпращат до Комисията за 

защита на конкуренцията копие от решения по искове за 

обезщетения на вреди, причинени в резултат на нарушения по чл. 
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101 и/ или чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз, както и решенията на ВАС по жалби срещу решения на КЗК. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме предложението на 

комисията. Приема се единодушно. Г-жо Петрова, по 

допълнителната точка имате думата. 

  

/След проведеното явно гласуване/ 

55. ОТНОСНО: Предоставяне на Европейската комисия 

на копия от всички писмени съдебни решения на националните 

съдилища, постановени по прилагането на чл. 101 и/ или чл. 102 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (стари: чл. 81 и 

чл. 82 Договор за европейска общност)  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш   И: 

55.1. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на 

Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на 

Апелативните, Окръжните и Районните съдилища в Република 

България да изпращат до Комисията за защита на конкуренцията 

копие от следните решения, незабавно след като уведомят страните 

за тях: 

55.1.1. Решенията на националните съдилища от всички 

инстанции по искове за обезщетения на вреди, причинени в 

резултат на нарушения по чл. 101 и/ или чл. 102 от ДФЕС; 

55.1.2. Решенията на Върховния административен съд по 

жалби срещу решения на Комисия за защита на конкуренцията в 

качеството й на национален орган по конкуренцията на Република 

България, отговорен за прякото прилагане на чл. 101 и/ или чл. 102 

от ДФЕС. 
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55.2. След получаване на съдебното решение по т. 1.1 и 

т. 1.2  Комисия за защита на конкуренцията изпраща копие от него 

на Европейската Комисия.  

55.3. Решението да се публикува на интернет страницата 

на Висш съдебен съвет. 

Мотиви:  

 В чл. 15 (2) от Регламент на Съвета № 1/2003 г. за 

прилагането на правилата на конкуренцията по чл. 101 и чл. 102 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз /ДФЕС/ е 

предписано задължение на Република България в качеството й на 

държава членка на ЕС  да предоставя на Европейската комисия 

копия от всички писмени съдебни решения на националните 

съдилища, постановени по прилагането на чл. 101 и/ или чл. 102 

от ДФЕС (стари: чл. 81 и чл. 82 ДЕО). Това са следните две групи 

съдебни решения: 

       

1. Решенията на националните граждански съдилища от 

всички инстанции по искове за обезщетения на вреди, причинени в 

резултат на нарушения по чл. 101 и/ или чл. 102 от ДФЕС; 

2. Решенията на Върховния административен съд по 

жалби срещу решения на Комисия за защита на конкуренцията в 

качеството й на национален орган по конкуренцията на Република 

България, отговорен за прякото прилагане на чл. 101 и/ или чл. 102 

от ДФЕС. 

 Изпълнението на задължението по чл. 15 от 

Регламент на Съвета № 1/2003 г. е особено важно с оглед 

гарантиране на непротиворечивото правоприлагане по чл. 101 и чл. 

102 ДФЕС в рамките на целия Европейски съюз. С оглед на това в 

Плана за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството 
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на Република България в ЕС като мярка № 49 е предвидено 

създаване на механизъм за взаимодействие между отговорните 

институции за обмен на този вид информация, чийто срок за 

изпълнение е 31.03.2010 г. 

 

РАДКА ПЕТРОВА: Комисия „Професионална 

квалификация, информационни технологии и статистика" и петима 

членове на Висшия съдебен съвет, а именно аз, Светла Данова, 

Мая Кипринска, Елена Митова, Петър Стоянов и Георги Шопов 

предлагаме на Висшия съден съвет да вземе решение, с което да 

поощри Богдана Желявска, зам.председател на СГС, постоянен 

експерт по туининг проект „Подобряване на публичното управление 

на съдебната власт и съдебната администрация" с отличие 

„служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на 

основното месечно възнаграждение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме явно. Приема се 

предложението от комисията. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

2. ОТНОСНО: Поощряване на Богдана Желявска, 

заместник  председател на Софийски градски съд и постоянен 

експерт по туининг проект „Подобряване на публичното управление 

на съдебната власт и съдебната администрация" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

ПООЩРЯВА Богдана Желявска, заместник председател на 

Софийски градски съд, постоянен експерт по туининг проект 

BG/07/IB/JH/07 „Подобряване на публичното управление на 
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съдебната власт и съдебната администрация" с отличие 

„служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер 

на основното месечно възнаграждение. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Остават дисциплинарните 

производства. Закрито е заседанието. /камерите са изключени/ Г-н 

Стоянов. 

АНЕЛИЯ МИНОВА: Колеги, поради изчерпване на 

дневния ред, закривам заседанието на Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

 

/Закриване на заседанието - 11, 50 ч/ 

 

 

 

 

Стенографи: 

Невенка Шопска 

Зоя Костова 

14.04.2010 г. 

 

 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

          проф. д-р Анелия Мингова 


