
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА  22 АПРИЛ 2010 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова - 

Представляващ ВСС 

 

 

ОТСЪСТВАТ: проф. Лазар Груев, Галина Захарова, Радка 

Петрова, Светла Данова, Цветанка Табанджова, Мая Кипринска, 

Марияна Дундова 

 

/Откриване на заседанието -  09, 30 ч/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Откривам заседанието на Висшия 

съдебен съвет. Имаме предварително обявен дневен ред и няколко 

допълнителни точки – Предложение за определяне на изпълняващ 

функциите на административен ръководител на Районен съд-

Златоград. Предложение за образуване на дисциплинарно 

производство. Обсъждане на последващи действия на Висшия 

съдебен съвет по решение взето на 22.10.2009г. с две предложения 

към него. Имате ли други бележки? Заповядайте, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Оттеглям т.23 от дневния ред. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други предложения? /няма/ В такъв 

случай подлагам на гласуване дневния ред – допълнителния, 

редовния, с оттеглена точка 23. Имате думата, г-н Шопов. 

 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ОТТЕГЛЯ т.23 от дневния ред 

 

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

1. Предложение от административния ръководител на 

Окръжен съд гр. Смолян  за определяне на Ирина Севелинова 

Кюртева - съдия в Районен съд гр. Златоград за изпълняващ 

функциите на административен ръководител на Районен съд гр. 

Златоград, считано от датата на встъпване в длъжност до 

завръщане на титуляра Веселин Милков Юрчиев - административен 

ръководител на Районен съд гр. Златоград. 

Внася:  Комисия по предложенията и атестирането" 

 

2. Утвърждаване на Единен сметкоплан на съдебната 

система. 

Внася:  Комисия "Бюджет и финанси"" 

 

3..  

Внася:  Комисия по дисциплинарните производства" 

 

4. Обсъждане на последващи действия на Висшия 

съдебен съвет по решението му, от заседанието на 22 октомври 

2009 година по т.10 (допълнителна). 
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4.1. ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията 

относно провеждане на избор за административен ръководител-

военно окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура-Варна. 

Кандидат е Данчо Марчев Славов – предложение на главния 

прокурор. Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение, с което да определи на Данчо Славов комплексна оценка 

от атестацията „много добра”. Тайно гласуване.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да проведе избор за назначаване на военно-окръжен 

прокурор на Военно-окръжна прокуратура-Варна, в който да вземе 

участие атестираният кандидат Данчо Марчев Славов. Електронно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да изслушаме кандидата. /Влиза 

Данчо Славов/ Заповядайте. 

ДАНЧО СЛАВОВ: Уважаема г-жо Председател, уважаеми 

дами и господа членове на Висшия съдебен съвет, уважаема г-жо 

Главен инспектор, аз съм полк. Данчо Марчев Славов, който от 

25.01.2010г. беше определен за административен ръководител – 

военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура-Варна, 

изпълняващ функциите, като преди това заемах длъжността 

заместник военно-окръжен прокурор в същата прокуратура. Аз 

държа да отбележа в самото начало, че от 25 януари тази година 

ръководя една вече реорганизирана прокуратура, с ясно очертани 

отговорности за магистратите и работещите в нея съдебни 

служители, тъй като приех прокуратурата от един успешно 

завършил своя мандат административен ръководител, който 

логично получи своето по-нататъшно професионално развитие в 

цивилната прокуратура и беше избран за ръководител на една от 



 4 

основните окръжни прокуратури в страната – Варненската окръжна 

прокуратура. В този смисъл аз нямам намерение, ако бъда избран 

от вас днес за административен ръководител на тази прокуратура, 

да извършвам някакви съществени промени в нея, тъй като съм 

радетел на това да има приемственост, още повече, че аз бях част 

от предишното нейно ръководство като заместник военно-окръжен 

прокурор.  

Вижданията ми, свързани с концепцията за развитие на 

Военно-окръжна прокуратура-Варна през следващите пет години не 

могат да бъдат по-различни, а в известна степен следва да бъдат 

подчинени на стратегията за развитие на прокуратурата и плана за 

действие по индекса за реформата в прокуратурата, както и 

свързаните с тях указания на главния прокурор. 

Военно-окръжната прокуратура осъществява 

предвидените законови правомощия на територията на 

североизточната част на страната и обхваща областите Варна, 

Добрич, Силистра, Русе, Разград, Търговище и Шумен по 

отношение на военнослужещите по Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България служителите на 

Националната разузнавателна служба и служителите в 

Националната служба за охрана при президентството. По важните 

структурни съединения на българската армия, като част от общата 

система за национална сигурност са Щаба на военноморските сили 

във Варна и съответните към него подразделения, Военно морската 

болница към Военномедицинска академия в София, 

Териториалната дирекция към Изпълнителна агенция „Социални 

дейности” на Министерство на отбраната, Зенитно ракетен полигон 

край гр.Шабла, Регионално представителство за управление към 

снабдяване и търговия в Министерство на отбраната. Всичко това, 
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което чета не съставлява класифицирана информация, проверил 

съм го. ... 

Концепцията ми за развитие и дейност на прокуратурата 

се свежда до утвърждаване на принципите за повишаване нивото 

на общественото доверие към съдебната власт, изграждане на 

справедлив, бърз и ефективен наказателен процес, като гаранция 

за независимо, своевременно и справедливо правораздаване на 

основата на еднакво прилагане на законите и защита правата и 

интересите на гражданите, юридическите лица и държавата. Това 

може да бъде осъществено чрез организация на работата на 

прокурорите, свързана с дисциплинираност, професионализъм и 

отговорност при изпълнение на техните задължения; мотивиране на 

магистратите и съдебните служители към законосъобразно 

изпълнение на задълженията; гарантиране независимост от външен 

натиск, влияние или каквото и да е друго вмешателство при вземане 

на решения от прокурорите и военните следователи при 

осъществяване на пряката им дейност; контрол и лична, персонална 

отговорност. Накрая, разбира се, работа с медиите. Трябва да 

бъдем прозрачни в своята работа и да им даваме своевременна 

информация особено по делата със значим обществен интерес 

обществото да бъде информирано в рамките на възможното, без да 

си пречим в разследването. Завърших. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли въпроси?/няма/ Благодаря 

Ви, колега, моля да изчакате. /Данчо Славов излиза от залата/ 

Заповядайте, г-н Велев. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, аз познавам г-н Славов още от времето, когато беше военен 

следовател във Военно-окръжна прокуратура-Варна. Той беше 

изключително старателен, работеше законосъобразно. Цялата му 
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кариера и целият му стаж почти изцяло, с изключение на няколко 

месеца, са преминали в тази прокуратура. Считам, че това 

предложение на главния прокурор трябва да се подкрепи. Г-н 

Славов е най-добрия в момента, най-авторитетния прокурор в тази 

прокуратура. Това е естествения път за кариерното развитие на 

колегите във Военно-окръжна прокуратура-Варна. Категорично 

подкрепям кандидатурата и ви моля да я подкрепите. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, аз искам изрично да 

подкрепя аргументите, които съм изложил в писменото си 

предложение. Това, което чухме и от колегата Славов, и от г-н 

Велев, факт е, че г-н Славов беше досега заместник военно-

окръжен прокурор с натрупани години опит. Според мен това налага 

да подкрепим кандидатурата му. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Г-н Стоянов поиска 

думата. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Благодаря, г–жо Мингова. Уважаеми 

колеги, от цялата зала вероятно аз най-добре познавам колегата 

Славов и като човек, и като професионалист, тъй като известно 

време сме работили заедно като следователи в следствения отдел 

във Варна, след това аз като военен съдия, той като военен 

следовател и съм имал възможност неговите разследвания, 

неговите актове после като прокурор да имам поглед върху тях. Той 

е един завършен професионалист. Той е човек, който може да 

работи в екип, може да разпределя собственото си време и времето 

на другите, човек, който има собствено мнение и може да взема 

решения. Вие сами се убедихте и в неговата представителност като 

визия. Видяхте неговите планове за развитието на прокуратурата. 

Ето защо аз апелирам да подкрепим предложението на главния 
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прокурор за действително един човек, който заслужава да бъде 

административен ръководител на една такава единица. Благодаря. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря. Ако няма други 

изказвания да гласуваме. Шестнадесет сме. Още един. Да поканим 

г-н Славов. /Данчо Славов влиза в залата/ Колега, Славов, 

единодушно, вижте резултата на монитора, ви се гласува доверие. 

Успех. 

/Данчо Славов излиза от залата/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, с гласуването си 

Висшият съдебен съвет даде кредит на доверие на кандидата за 

военно-окръжен прокурор на Варна. Основанията затова са, че най-

напред целия професионален стаж на колегата е преминал в 

съдебната система и по-специално в прокуратурата. През това 

време той е дал убедителни доказателства, че притежава 

нравствени и професионални качества. Не следва да се забравя и 

обстоятелството, че не само, че дълго е работил, а е заемал и 

административни функции, което показва, че има опит в 

администрирането на съответния орган на съдебната власт. 

Безспорно това предложение се подкрепи и от изказванията, 

включително и от предложението на главния прокурор. Така че да 

пожелаем успешен път на колегата. 

 

 

1. ОТНОСНО: Избор  на административен 

ръководител - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна 

прокуратура-гр.Варна 

 

Кандидат: 
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- Данчо Марчев Славов - заместник на 

административния ръководител - заместник военно-окръжен 

прокурор на Военно-окръжна прокуратура-гр.Варна 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Данчо Марчев Славов - заместник на административния 

ръководител - заместник военно-окръжен прокурор на Военно-

окръжна прокуратура-гр.Варна, комплексна оценка от атестацията 

„много добра". 

1.2. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 16 /шестнадесет/ гласа „за", 

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

171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Данчо Марчев Славов - заместник 

на административния ръководител - заместник военно-окръжен 

прокурор на Военно-окръжна прокуратура-гр.Варна, с ранг "прокурор 

в ВКП и ВАП" на длъжността „административен ръководител - 

военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура-

гр.Варна 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: По т.2, предложение относно 

провеждане на избор за назначаване на административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-
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Търговище. Кандидатът е Любен Владимиров Иванов. Той е 

предложение на главния прокурор. Същият е с приета оценка, така 

че комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на длъжността 

„районен прокурор” на РП-Търговище, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Любен Иванов.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да го поканим. /Влиза Любен 

Иванов/ Заповядайте. Имате думата. 

ЛЮБЕН ИВАНОВ: Уважаема г-жо Председател, 

уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, уважаема г-жо Главен 

инспектор, казвам се Любен Владимиров Иванов. Кандидатствам за 

длъжността „административен ръководител-районен прокурор” на 

РП-Търговище. Понастоящем заемам длъжността „заместник на 

административния ръководител – заместник районен прокурор” в 

Районна прокуратура-Търговище от 2002г. Въобще в прокуратурата 

работя от 1997г., като младши прокурор, в Районна прокуратура- 

Търговище. Целият ми професионален път до този момент е минал 

в Районна прокуратура-Търговище и считам че въз основа на 

професионалния си опит познавам добре криминогенната 

обстановка в района и работата на Районна прокуратура-

Търговище, както и на отделните прокурори, които работят в 

районната прокуратура. Затова считам, че ако получа вашето 

доверие да бъда назначен за административен ръководител на 

Районна прокуратура – Търговище, на своя отговорност считам да 

запазя и подобря сравнително добрите резултати, които има 

Районна прокуратура-Търговище относно качество и срочност на 

прокурорската работа, много доброто взаимодействие с органите на 

полицията, с органите на МВР и в частност с районните управления 

на МВР в гр.Търговище и открития диалог с Районния съд ще се 
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касае до проблемите свързани с връщането на делата и 

своевременното отстраняване на възникващи противоречия в 

съдебната практика по идентични казуси. Разбира се, считам че 

работата на районната прокуратура може още да бъде 

подобрявана, като за тази цел следва да бъде в още по-голяма 

степен взаимодействието с органите на полицията на базата на 

екипността. Също така считам, че следва да бъдат търсени ... по 

линия на общонадзорната дейност на прокуратурата за 

активизиране на контролната дейност на контролни органи в други 

държавни органи и институции, което смятам че би допринесло 

съществено за разкриването, доказването и наказуемостта на 

различните форми на престъпна дейност, а именно също, че 

Районна прокуратура-Търговище, както и прокурорите в районната 

прокуратура следва да съсредоточат усилия и върху подобряване 

квалификацията на разследващите полицаи, обучения на 

семинарен принцип. Считам, че в крайна сметка изпълнението на 

подобни задачи би допринесло за издигане авторитета на 

прокуратурата като цяло. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако имат въпроси колегите към Вас. 

Заповядайте, г-жо Караиванова. 

АНА КАРАИВАНОВА: Благодаря, г-жо Председател. 

Искам да ви задам само един въпрос, колега, защото отдавна 

правихме проверката планова на прокуратурата, но наскоро пък на 

съда, наказателната колегия, Вие имате ли през миналата година, 

по-миналата внесени в съда по искане на обвиняемия, това е 

стария текст 234, и ако нямате на какво се дължи това? 

ЛЮБЕН ИВАНОВ: Няма нито едно такова дело внесено в 

Търговишкия районен съд. Не са постъпвали искания от страна на 
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обвиняемите. Смятам, че това се дължи на срочността и качеството 

на работата. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други въпроси има ли? /няма/ 

Благодаря Ви, моля да изчакате. /Любен Иванов излиза от залата/ 

Заповядайте, г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Благодаря. Да потвърдя още веднъж 

онова, което съм изложил в писмените си аргументи в подкрепа на 

кандидатурата на г-н Иванов. Това, което чухме от нещо също ми се 

струва достатъчно убедително. Предлагам да подкрепим тази 

кандидатура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако няма други изказвания, да 

гласуваме. Още трима!? Още двама!? Да обявим резултата. /Влиза 

Любен Иванов/ Ето вижте, колега, на монитора, единодушно от 

присъстващите сте избран. Успех. /Любен Иванов излиза от залата/ 

Г-н Шопов, имате думата. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, след проведен избор за 

районен прокурор на Районна прокуратура-Търговище, бе назначен 

Любен Иванов. Целият професионален опит на колегата е преминал 

в прокуратурата. Както сами се убедихме той е работил, спазвайки 

закона, професионално и притежава необходимите нравствени и 

професионални качества. Не без значение е и обстоятелството, че 

пет години до момента е бил заместник, той е запознат и с 

нормативната работа, така че да пожелаем успешен път на 

колегата. 

 

2. ОТНОСНО: Избор  на административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура-

гр.Търговище 
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Кандидат: 

- Любен Владимиров Иванов - заместник на 

административния ръководител - заместник районен прокурор на 

Районна прокуратура-гр.Търговище /Атестиран с решение на ВСС 

по Протокол №8/25.02.2010г., т.18 - комплексна оценка „много 

добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.2. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 16 /шестнадесет/ гласа „за", 

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

171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Любен Владимиров Иванов - 

заместник на административния ръководител - заместник районен 

прокурор на Районна прокуратура-гр.Търговище с ранг „прокурор в 

АП", на длъжността „административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура-гр.Търговище с ранг 

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

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

длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: По следващата точка, предложение на 

комисията относно провеждане на избор за заемане на длъжността 

„административен ръководител – районен прокурор” на Районна 

прокуратура-Малко Търново. Кандидат е Райко Стоянов. Това е 

предложение на г-н Главния прокурор. Колегата има приета оценка, 

така че комисията предлага на Висшия съдебен съвет да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на длъжността 

„районен прокурор” на Районна прокуратура-Малко Търново, в който 

да вземе участие атестирания кандидат Райко Стоянов.  
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АНЕЛИЯ МИНГОВА:  Да поканим колегата. /Влиза Райко 

Стоянов/ Заповядайте, колега. Имате думата. 

РАЙКО СТОЯНОВ: Добър ден. Уважаема г-жо 

Председателстваща, уважаема г-жо Главен инспектор, уважаеми 

членове на Висшия съдебен съвет, казвам се Райко Димитров 

Стоянов, на 47 г. съм от гр.Бургас и от 10 г. съм прокурор в Районна 

прокуратура-гр.Бургас. Считам, че съм натрупал необходимия 

професионален опит за заемане на длъжността „административен 

ръководител” на Районна прокуратура-гр.Малко Търново. Запознат 

съм с отчетния доклад за 2009г. за дейността на районната 

прокуратура. Същата е малка административна единица, състои се 

от двама прокурори и двама служители. Материалната база е на 

много високо ниво, което гарантира и е предпоставка за срочното и 

ефективно изпълнение на служебните задължения на 

прокуратурата. 

Ако ми гласувате доверие и бъда избран за 

административен ръководител възнамерявам да създам атмосфера 

на екипност с разследващия полицай, той е един единствен на 

територията на Малко Търново. Не само с него, а и с останалите 

служители, което се изразява в периодични срещи и излагане на 

големите проблеми на колегите, както и начините за решаване на 

отстраняването им.  

На второ място възнамерявам да инициирам чрез 

ръководството на Областната дирекция на МВР-Бургас назначаване 

на втори разследващ полицаи, тъй като проблемите в района с 

оглед на разследванията са значителни, предвид престъпността. 

Това налага постоянното пътуване на разследващия полицай до 

Бургас за доклад пред наблюдаващи прокурори и означава 

оголване и липсата на непосредствени процесуално-следствени 
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действия, които следва да се извършат незабавно. Тази бързина 

естествено ще бъде запълнена от прокурорския състав поне на този 

етап, до назначаването на втори такъв. 

Със съда съм в много добри взаимоотношения, познавам 

лично колежката - районен съдия, изпълняващата длъжността в 

момента „районен съдия” и се надявам и за в бъдеще тази 

тенденция да се запази. Благодаря ви за отделеното внимание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли въпроси? Няма. 

Благодаря Ви, колега. Ще изчакате резултата. 

/От залата излиза Райко Стоянов/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Велчев! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, сигурно си давате 

сметка, че не е лесно да се намери кандидат за районен прокурор 

за Малко Търново и предвид на фактите, които колегата изложи, 

кандидатът наистина не е от Малко Търново, от Районна 

прокуратура - Бургас е, но както се видя и от неговото изложение 

той познава проблемите на Районната прокуратура в Малко 

Търново, които не са и чак толкова големи, видимо има амбицията 

да бъде административен ръководител, предлагам да го подкрепим. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Да поканим колегата. 

/влиза в залата/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колега Стоянов, единодушно, 

виждате резултата! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Честито! 

РАЙКО СТОЯНОВ: Благодаря ви. /излиза от залата/ 

 

3. ОТНОСНО: Избор  на административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура-

гр.Малко Търново 
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Кандидат: 

- Райко Димитров Стоянов - прокурор в Районна 

прокуратура-гр.Бургас /Атестиран с решение на ВСС по Протокол 

№53/17.12.2009г., т.13.3 - комплексна оценка „много добра"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

3.2. След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 16 /шестнадесет/ гласа „за", 

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

171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Райко Димитров Стоянов - 

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

на длъжността „административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура-гр.Малко Търново с ранг 

„прокурор в АП", 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, за районен прокурор 

на Районна прокуратура - Малко Търново бе избран колегата Райко 

Стоянов. Определено той притежава необходимия професионален 

опит и нравствени качества, затова говори обстоятелството, че той 

е работил в една прокуратура, в която се върши сериозна работа, 

това е Бургаската прокуратура. Най-важното обстоятелство е това, 

че той отива в Малко Търново, познава проблемите, видно от 

изложената концепция, има идеи за тяхното разрешаване, така че 

да му пожелаем успешен път. 



 16 

Предложение на комисията относно провеждане на 

избор за заемане на длъжността "заместник окръжен прокурор" на 

Окръжна прокуратура - Велико Търново. Кандидат е Румянка 

Ирманова Хинчева, предложение на административния 

ръководител.  

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Румянка Хинчева комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

4. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник  окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-гр.Велико Търново 

 

 

Кандидат: 

- Румянка Ирманова Хинчева  - прокурор в Окръжна 

прокуратура-гр.Велико Търново 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Румянка Ирманова Хинчева  - прокурор в Окръжна прокуратура-

гр.Велико Търново, комплексна оценка от атестацията "МНОГО 

ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение за провеждане на избор за назначаване на 

длъжността "заместник окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура 

- Велико Търново, в който да вземе участие атестирания кандидат 

Румянка Ирманова Хинчева. Тя е заместник, няма да я изслушваме. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Някои изказвания и предложения ако 

има. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: В мотивите на предложението. 

Избрана е. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 16 /шестнадесет/  гласа „за", 0 /нула/ 

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

от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румянка Ирманова Хинчева  - прокурор в 

Окръжна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг "прокурор във ВКП 

и ВАП" на длъжността „заместник на административния 

ръководител - заместник окръжен прокурор" на Окръжна 

прокуратура - гр. Велико Търново, с ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП" с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията за 

провеждане на избор за заместник окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Велико Търново. Кандидат е Светослав Калчев 

Калчев, предложение на административния ръководител. Колегата 

е с приета оценка, така че комисията предлага на ВСС да приеме 
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решение за провеждане на избор за назначаване на заместник 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Велико Търново, в 

който да вземе участие атестирания кандидат Светослав Калчев 

Калчев. Заместник, няма да го изслушваме, направо гласуваме. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се единодушно 

с мотивите на предложението. 

 

5. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник  окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-гр.Велико Търново 

 

Кандидат: 

- Светослав Калчев Калчев  - прокурор в Окръжна 

прокуратура-гр.Велико Търново /Атестиран с решение на ВСС по 

Протокол №25/17-18.06.2009г., т.37 - комплексна оценка „много 

добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

5.1. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 16 /шестнадесет/  гласа „за", 0 /нула/ 

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

от ЗСВ НАЗНАЧАВА Светослав Калчев Калчев  - прокурор в 

Окръжна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг "прокурор в АП" на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. 

Велико Търново, с ранг "прокурор в АП" с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да удостои посмъртно Цанко Борисов 

Зорнишки - бивш съдия в Районен съд - гр. Червен бряг, с отличие 

"личен почетен знак: първа степен - златен". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Явно е гласуването. Приема се 

единодушно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 "а" от ЗСВ 

УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Цанко Борисов Зорнишки - бивш 

съдия в Районен съд гр. Червен бряг с отличие "личен почетен 

знак: първа степен - златен". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - Сливен с една щатна бройка за длъжността 

"прокурор" и да увеличи щатната численост на Апелативна 

прокуратура - Велико Търново с една щатна бройка "прокурор". 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура 

гр. Сливен с 1 (една) щатна бройка за длъжността "прокурор".  
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7.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативна 

прокуратура гр. Велико Търново с 1 (една) щатна бройка за 

длъжността "прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - гр. Разград с една щатна бройка "младши 

следовател" и да увеличи щатната численост на Районна 

прокуратура - гр. Костинброд с една бройка за длъжност "прокурор". 

Предлагам да гласуваме явно за тази част на решението. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура 

гр. Разград с 1 (една) щатна бройка за длъжността "младши 

следовател".  

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Костинброд с 1 (една) щатна бройка за 

длъжността "прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И предлага на ВСС комисията да 

приеме решение, с което да назначи Диляна Чолева - досегашен 

административен ръководител на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Костинброд. Тайно гласуване. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Тайно гласуване. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Диляна 

Цолова Чолева - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд на 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Костинброд с ранг 

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

Таблица № 1 на ВСС, считано от 10.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - гр. Пазарджик с една щатна бройка "младши 

следовател" и да увеличи щатната численост на Районна 

прокуратура - гр. Панагюрище с една щатна бройка за длъжността 

"прокурор". Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура 

гр. Пазарджик с 1 (една) щатна бройка за длъжността "младши 

следовател".  
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9.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Панагюрище с 1 (една) щатна бройка за 

длъжността "прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Станка Стоянова - досегашен 

административен ръководител на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Панагюрище. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се единодушно. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

9.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Станка 

Стоянова Димитрова - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Панагюрище на 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Панагюрище с 

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

Таблица № 1 на ВСС, считано от 02.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - Шумен с една щатна бройка "младши следовател" и 

да увеличи щатната численост на Районна прокуратура - Карнобат с 

една щатна бройка за длъжността "прокурор". Явно гласуване. 

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

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 

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

"младши следовател".  

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Карнобат с 1 (една) щатна бройка за 

длъжността "прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Петър Иванов - досегашен 

административен ръководител на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура в Карнобат. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

10.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петър 

Иванов Иванов - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карнобат на 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Карнобат с ранг 
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„прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 25.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - Бургас с една щатна бройка за длъжността "младши 

следовател" и да увеличи щатната численост на Районна 

прокуратура - Айтос с една щатна бройка за длъжността "прокурор". 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 

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

"младши следовател".  

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

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

"прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Манол Манолов - досегашен 

административен ръководител на Районна прокуратура - Айтос на 

длъжността "прокурор" в същата прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Манол 

Георгиев Манолов - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Айтос на длъжност 

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

с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от 25.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - Русе с една щатна бройка за длъжността "младши 

следовател" и да увеличи щатната численост на Районна 

прокуратура - гр. Русе с една щатна бройка за длъжността 

"прокурор". Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се решението. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 

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

"младши следовател".  
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12.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

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

"прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Борислав Велков - досегашен 

административен ръководител на Районна прокуратура - Русе на 

длъжността "прокурор" в същата прокуратура. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се и това решение. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Борислав Иванов Велков - досегашен административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе 

на длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Русе с ранг 

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

Таблица № 1 на ВСС, считано от 17.03.2010 г. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да намали 

щатната численост на Окръжна прокуратура - гр. Велико Търново с 

една щатна бройка "младши следовател" и да увеличи щатната 

численост на Районна прокуратура - гр. Павликени с една щатна 

бройка за длъжността "прокурор". 

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

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 

прокуратура гр. Велико Търново с 1 (една) щатна бройка за 

длъжността "младши следовател".  

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Павликени с 1 (една) щатна бройка за 

длъжността "прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Маргарита Ангелова Кузева - 

досегашен административен ръководител на Районна прокуратура - 

Павликени на длъжността "прокурор" в същата прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се решението. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

13.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Маргарита Ангелова Кузева - досегашен административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Павликени на длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. 
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Павликени с ранг „прокурор в АП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

29.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - Перник с една щатна бройка "младши следовател" и 

да увеличи щатната численост на Районна прокуратура - гр. Своге с 

една щатна бройка за длъжността "прокурор". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 

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

"младши следовател".  

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

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

"прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Мария Маркелова - досегашен 

административен ръководител на Районна прокуратура - Своге на 

длъжността "прокурор" в същата прокуратура. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се това решение. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария 

Илиева Маркелова - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Своге на длъжност 

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

с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от 18.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - Монтана с една щатна бройка за длъжността "младши 

следовател" и да увеличи щатната численост на Районна 

прокуратура - Берковица с една щатна бройка за длъжността 

"прокурор". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 
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прокуратура гр. Монтана с 1 (една) щатна бройка за длъжността 

"младши следовател".  

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

прокуратура гр. Берковица с 1 (една) щатна бройка за 

длъжността "прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Илка Андонова - досегашен 

административен ръководител на Районна прокуратура - Берковица 

на длъжността "прокурор". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се решението. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Илка 

Михайлова Андонова - досегашен административен ръководител 

- районен прокурор на Районна прокуратура гр. Берковица на 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Берковица с ранг 

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

Таблица № 1 на ВСС, считано от 24.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура - Благоевград с една щатна бройка за длъжността 

"младши следовател" и да увеличи щатната численост на Районна 
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прокуратура - гр. Кула с една щатна бройка за длъжността 

"прокурор". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 

прокуратура гр. Благоевград с 1 (една) щатна бройка за 

длъжността "младши следовател".  

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна 

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

"прокурор". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Любомир Велков Лилков - досегашен 

административен ръководител на Районна прокуратура - Кула на 

длъжността "прокурор" в същата прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се това 

решение. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Любомир Велков Лилков - досегашен административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кула 

на длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Кула с ранг 

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

Таблица № 1 на ВСС, считано от 02.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Надежда Банова - досегашен 

административен ръководител на Районна прокуратура - Чирпан на 

длъжността "прокурор" в същата прокуратура. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

17.  На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Надежда 

Иванова Банова - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура гр. Чирпан с ранг „прокурор в 

ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на 

ВСС, считано от 01.03.2010 г. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Росица Дапчева - досегашен 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура - Средец на длъжността "прокурор" в същата 

прокуратура. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Росица 

Георгиева Дапчева - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Средец на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура гр. Средец с ранг „прокурор в 

ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на 

ВСС, считано от 25.02.2010 г. 

 ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да назначи Нели Томова Вълчева - 

досегашен административен ръководител на Районна прокуратура - 

гр. Гоце Делчев на длъжността "прокурор" в същата прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема  се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Нели 

Томова Вълчева - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев на 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев с 
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ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от 08.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Димитър Ангелов - досегашен 

административен ръководител на Районна прокуратура - гр. 

Пловдив на длъжността "прокурор" в същата прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

20. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димитър 

Ангелов Ангелов - досегашен административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив на 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг 

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

Таблица № 1 на ВСС, считано от 02.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Стефан Иванов Пенчев - прокурор в 

Районна прокуратура - Добрич, на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21. 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 

Стефан Иванов Пенчев - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Добрич с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Георги Крумов Качорев - прокурор 

в Районна прокуратура - Благоевград, комплексна оценка от 

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

ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Георги Крумов Качорев - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Благоевград комплексна оценка "Много добра". 
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22.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Крумов Качорев 

- прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор в 

ОП" за повишаване 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: 23 е оттеглена. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

Малина Борисова Борисова - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура - Шумен да придобие статут на 

несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 16 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24. 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 ЗСВ Малина 

Борисова Борисова - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. Шумен ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 13.05.2010 г. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допълни решението по Протокол от 17 май 

2006 г., с израза: със запазване на придобития ранг. Явно 

гласуване. 

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

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25. ДОПЪЛВА решение на ВСС по Протокол № 

24/17.05.2006 г. т. 32, решение на ВСС по протокол № 

24/17.05.2006 г. т. 33, с което е назначена Емилия Бисерова 

Моллова - следовател в Окръжна следствена служба гр. Кърджали 

на длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Момчилград, с 

израза: със запазване на придобития ранг "прокурор в ОП". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих! 
 

/Гласове от залата: Една допълнителна има, за 

Златоград/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да, заповядайте. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сега ще видим, чакайте малко. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Включена е, гласувахме я.  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи Ирина Кюртева за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на РС гр. Златоград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме тайно. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

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

0 „въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ 

Ирина Севелинова Кюртева - съдия в Районен съд гр. 

Златоград, за изпълняващ функциите на административен 

ръководител на Районен съд гр. Златоград, с ранг „съдия в АС", 

с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от датата на встъпване в длъжност, до завръщане на 

титуляра Веселин Милков Юрчиев - административен ръководител 

на Районен съд гр. Златоград. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Колев, заповядайте. 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. Комисия „Бюджет и финанси" 

предлага ВСС да вземе решение, с което да предложи на 

министъра на финансите да коригира бюджета на съдебната власт 

за 2010 г. с 54 хил. лв.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

26.ОТНОСНО: Предложение на Валери Първанов - 

заместник на главния прокурор при ВКП за корекция по бюджета на 

съдебната власт за 2010 г. на основание Постановление № 36 на 

Министерския съвет и Решение № 14/26.02.2010 г. на 

Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана 

система за управление при извънредно, военно положение и 

положение на война за нуждите на Прокуратурата на РБългария 

 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ПРЕДЛАГА на Министъра на финансите да коригира 

бюджета на съдебната власт за 2010 г. с 54 000 лв. по § 52-00 
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„Придобиване на дълготрайни материални активи" на основание 

Постановление № 36 на Министерския съвет и Решение № 

14/26.02.2010 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната 

автоматизирана система за управление при извънредно, военно 

положение и положение на война. 

 

ИВАН КОЛЕВ: Комисията предлага да се утвърдят 

промени в бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 

2010 г., съгласно приложението, с което всички са запознати. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

27.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: По т. 28 комисията предлага да се даде 

съгласие да се отпуснат еднократни парични помощи  по СБКО за 

лечението на двамата колеги, които са посочени тук. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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29.ОТНОСНО: Предложение на председателя на 

Районен съд гр. Лом за увеличение на индивидуалните основни 

месечни заплати на съдиите от съда поради незаети щатни бройки  

 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
 
 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на 

административния ръководител - председател на Районен съд гр. 

Лом за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати на 

съдиите в Районен съд гр. Лом поради незаети щатни бройки. 

 
ИВАН КОЛЕВ: По т. 30 комисията предлага да се 

възложи  на директора на дирекция „Вътрешен одит" да организира 

извършването на извънпланов одитен ангажимент в Районен съд гр. 

Несебър. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 
30.ОТНОСНО: Докладна записка от директора на 

дирекция „Вътрешен одит" относно предложение от 

административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за 

извършване на извънреден одитен ангажимент в съда от дирекция 

„Вътрешен одит" във ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит" да 

организира извършването на извънпланов одитен ангажимент в 

Районен съд гр. Несебър, с цел: 

- да се даде увереност относно надеждността и 

всеобхватността на финансово-счетоводната информация, 

опазването на активите и съответствието с нормативните и 

вътрешните актове, регулиращи финансовата и административната 

дейност на одитираните обекти; 

- да се извърши оценка на адекватността и 

ефективността на системите за финансово управление и контрол 

/вътрешния контрол/. 

 

ИВАН КОЛЕВ: И една допълнителна точка. 

 Комисията предлага да се приеме решение, с което да 

се утвърди Единен сметкоплан на съдебната система в сила от 1 

януари 2010 г.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 ОТНОСНО: Утвърждаване на единен сметкоплан на 

съдебната система 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 
УТВЪРЖДАВА Единен сметкоплан на съдебната 

система в сила от 01.01.2010 г.  

 

ИВАН КОРЛЕВ: Приключих, благодаря ви. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Велев. 
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ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, комисия „Съдебна администрация" предлага на ВСС във 

връзка с постъпилите искания от административни ръководители за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки в пет 

изброени звена на съдебната власт, комисията предлага ВСС да 

даде съгласие за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

31.ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация" предлага 

ВСС да даде съгласие: 

1. Върховен касационен съд - 1 щ.бр. за „барман" за 

БУКС с. Лозенец 

2. Районен съд гр. Видин - 1 щ.бр. за „ съдебен 

секретар" и 1 щ.бр. за „домакин-касиер" 

3. Окръжен съд гр. Хасково - 1 щ.бр. за „управител 

съдебни сгради" 

4. Софийски градски съд - 10 щ.бр.: 

- 2 щ.бр. за „системен администратор"; 

- 8 щ.бр. за „съдебен деловодител" 

5. Окръжен съд гр. Кърджали - 1 щ.бр. за съдебен 

служител по чл. 68 от КТ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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31.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „барман" за БУКС с. Лозенец 

- Върховен касационен съд. 

 

31.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „домакин-касиер" в Районен 

съд гр. Видин. 

 

31.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „управител съдебни сгради" в 

Окръжен съд гр. Хасково. 

 

31.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 10 /десет/ щ.бр. в Софийски градски съд, както 

следва: 

- 2 щ.бр. за „системен администратор"; 

- 8 щ.бр. за „съдебен деловодител" 

 

31.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител по чл. 68 от КТ в 

Окръжен съд гр. Кърджали. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: По точка 32 комисия „Съдебна 

администрация" предлага ВСС да не даде съгласие за назначаване 

на съдебен служител на една щатна бройка на длъжност секретар 

СИС в РС Трявнан. Мотивите за това са, че е много ограничен 

бюджета на съдебната власт за тази година, има високо 

съотношение между съдебните служители и магистратите от това 

звено на съдебната власт. В тази връзка указва на председателя на 
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РС гр. Трявна да реши кадровия проблем на съда, като възложи 

съвместяване на отделни длъжности или пък трансформация на 

съществуващите щатни длъжности. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се решението. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

32. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация" предлага 

ВСС да не даде съгласие: 

1.Районен съд гр. Трявна - 1 щ.бр. за „секретар СИС" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

32.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „секретар СИС" в Районен 

съд гр. Трявна. 

32.1.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. 

Трявна да реши кадровия проблем на съда като възлага 

съвместяването на отделни длъжности и трансформация на 

съществуващи. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: По точка 33 комисия „Съдебна 

администрация" предлага на ВСС да отхвърли искането за 

увеличаване щатната численост на РС гр.Добрич с една щатна 

бройка за касиер, статистик и домакин. Мотивите са същите - 

ограничен бюджет на съдебната власт, сравнително добро 

съотношение между магистрати и съдебни служители. И указваме 
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на председателя на РС гр. Добрич да извърши трансформация на 

свободната щатна бройка „съдебен секретар-протоколист" в 

длъжност „касиер, статистик и домакин" или да възложи на друг 

служител. Имат тези възможности в администрацията на този съд. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

33.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Добрич за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ 

щ.бр. за „касиер, той и статистик, той и домакин" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

33.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Добрич с 1 /една/ щ.бр. за „касиер, 

той и статистик, той и домакин".  

33.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. 

Добрич да извърши трансформация на свободната щатна бройка 

за длъжността „съдебен секретар-протоколист" в щ.бр. за 

длъжността „касиер, той и статистик, той и домакин" или да възложи 

съвместяването на друг служител. 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Сукнаров, комисия „Правни 

въпроси", имате думата. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

комисия „Правна въпроси"предлага на ВСС да приеме следното 



 46 

решение: „Приема обобщения годишен доклад за дейността на 

Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет за 2009 г. И точка втора: „На основание чл. 30, ал. 1, 

т. 14 от ЗСВ, внася обобщения годишен доклад за дейността на 

Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет за 2009 г. в Народното събрание." Явно е 

гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да, г-жо Караиванова. 

АНА КАРАИВАНОВА: Благодаря, г-жо председател. Аз 

мислех, че ще има някакво разискване все пак върху отчетния 

доклад на ВСС, защото гледам, че коректно са изписани в доклада в 

частта за дейността на Инспектората горе-долу не само работата, 

която сме свършили, но и резултатите, които сме постигнали по 

наше виждане, въпреки, че разбрах, че от някои магистрати имало 

изказвания, че едва ли не си клатим краката. То всеки може да си 

клати краката, зависи от него. Затова ние изпратихме наши доклади 

на Министерство на правосъдието да видят какво сме работили, но 

мислим, че във ВСС в отчета трябваше малко повече да залегне 

резултата от работата му. Наскоро пак така мина един отчет, 

съжалявам, че не го взех, в който беше отчетено, че за миналата 

година е повишена 15% ефективността в дейността на съдилищата. 

Тоест, излизат повече решения, в сравнение от тези насрочените. И 

аз мисля, че може би в резултати на тези разисквания трябва 

някъде да се допълни и по-отчетливо да се посочат и резултати от 

работата, защото напипвайки механизма на ВСС като един 

постоянен орган, механизма на сътрудничеството, защото у нас 

имам чувството, че най-много това ни куца, взаимодействието на 

органите помежду им и продължаване действията на един с 
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резултатите на следващия орган, може би ще трябва някъде да се 

подопълни този доклад. Такова беше моето виждане. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Г-н Сукнаров. 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Благодаря. Обобщеният доклад 

беше изпратен на всички комисии, които го разгледаха на свои 

заседания за становище, което беше положително. Що се отнася до 

резултатите аз смятам, че резултатите в дейността на съдилищата 

и прокуратурата ще намерят своето място в отчетните доклади на 

тези институции, така че работата на ВСС дава своето отражение 

върху работата на върховните съдилища и по структурата надолу, 

както и на прокуратурата.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други бележки? Подлагам на 

гласуване. Благодаря. 

/След проведеното явно гласуване/ 

34.ОТНОСНО: Обобщен годишен доклад за дейността на 

Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 

2009 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

34.1. ПРИЕМА обобщения годишен доклад за дейността 

на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет за 2008 г. 

34.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от ЗСВ, внася 

обобщения годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет 

и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2009 

г. в Народното събрание. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Професионална квалификация, 

заповядайте, г-жо Наумова. 

КОСТАДИНКА НАУМОВА: Благодаря, проф. Мингова. 

Комисията предлага на ВСС да се проведат преговори с четирите 

доставчика на информационни системи в съдилищата, с цел 

конвентирате на данните към ядрото на ЕИСПП, като определя 

представители за участие в преговорния екип с фирмите-

разработчици от ВСС. От ВСС - Радка Петрова и Мая Кипринска, от 

ВКП - Емил Владимиров и Георги Бончев и от НСлС - Румен 

Георгиев и Кирил Гаврилов. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, приема се. 

/След проведеното явно гласуване/    

35.ОТНОСНО: Конвертиране на данните от 4-те 

деловодни системи в съдилищата за предаването им в ядрото на 

ЕИСПП 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

35.1. ДА СЕ ПРОВЕДАТ преговори с 4-те доставчика на 

информационни системи в съдилищата, с цел конвертиране на 

данните към ядрото на ЕИСПП. 

35.2. ОПРЕДЕЛЯ представители за участие в 

преговорния екип с фирмите-разработчици, както следва: 

- от Висш съдебен съвет -  Радка Петрова и Мая 

Кипринска  

- от ВКП - Емил Владимиров и Георги Бончев 

- от НСлС - Румен Георгиев и Кирил Гаврилов  
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КОСТАДИНКА НАУМОВА: По т. 36 комисията предлага 

на ВСС да вземе следното решение: „ Да участва в Кръгла маса по 

разглеждане на проблемите на Единната информационна система 

за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която се провежда 

в СЮБ и в редактирането на резолюция от форума. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Членовете на комисията да участват във 

форума. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

36.ОТНОСНО: Предстояща Кръгла маса по проблемите 

на ЕИСПП  организирана от  Съюза на юристите в България 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Членовете на КПКИТС да участват в Кръгла маса 

организирана от Съюза на юристите в България по разглеждане на 

проблемите на Единната информационна система за 

противодействие на престъпността (ЕИСПП), както и в 

редактирането на резолюция от форума. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Стоилов - Дела с висок 

обществена интерес. 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ: Благодаря, г-жо Мингова. Колеги, в 

последно време  във ВСС и в Комисията за наблюдение на делата с 

висок обществен интерес преобладава становището,че нашата 

дейност трябва да стане още по-ефикасна и по-оперативна. В тази 

връзка в комисията обсъдихме какви мерки да вземем по този 

въпрос и  решихме да предложим на ВСС нова вид организация при 
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наблюдаване на делата с висок обществен интерес. До сега 

комисията определяше делата с висок обществен интерес и 

извършваше проверки по места. По някои от тези дела, които са 

най-нашумели, най-наболели и предизвикват най-голям медиен и 

обществен интерес. Оказа се обаче, че силите на ВСС за това не 

стигат, за да бъде покрит целия обем от дела в висок обществен 

интерес. По тази причина  предлагаме на ВСС следната 

организация. Членове на комисията заедно с представители на ВСС 

да направят срещи по апелативни райони с ръководителите на 

апелативните райони, да проверят делата,  които са с висок 

обществен интерес в този район и да възложат на 

административните ръководители пряко наблюдение на делата в 

висок обществен интерес, като ежемесечно административните 

ръководители се задължават да уведомяват ВСС за всяка промяна 

на съответното дело, което се наблюдава там. Наред с това обаче 

мисля, че ВСС трябва да си запази възможността по конкретни 

дела, които имат особена актуалност към дадения момент да 

извършва отново лични проверки с членове на комисията и с 

членове на ВСС по конкретното дело, като се анализират причините 

за отлагане на всяко едно от съдебните заседания, накрая се 

излиза с доклад пред ВСС и конкретни предложения за 

организационни мерки. 

Във връзка с това, което предлагаме, ние сме групирали 

всички дела с висок обществен интерес по апелативни райони. Вече 

знаем във всеки апелативен район колко и кои са делата с висок 

обществен интерес от всички списъци, защото ние наблюдаваме 

дела по три списъка. Списък 1 - наблюдавани от  ЕК, списък 2 - 

нашите вътрешни правила, които сме приели за дела с висок 

обществен интерес, и списък 3 - задължително всички дела, които 
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са по чл. 321 и касаят престъпления извършени от организирани 

престъпни групи. Това са трите списъка, които наблюдаваме. 

Сега, за сведение на ВСС, общият брой на делата, които 

в момента са с висок обществен интерес и се наблюдават от ВСС е 

150 броя. Казах вече, че ги имаме всички дела по апелативни 

райони, като във връзка с това предлагам на ВСС да вземе 

следното решение: „Членовете на КИМОРДОИ и определени 

представители - членове на ВСС да организират и проведат срещи 

по апелативни райони с административните ръководители на 

съдилища и прокуратури, на които да бъдат обсъдени делата на 

производство с висок обществен интерес и тяхното състояние в 

съответния апелативен район.  И т. 2 - Възлага на 

административните ръководители на съдилища и прокуратури  по 

апелативни райони да осъществяват непосредствено наблюдение и 

контрол върху хода на делата с висок обществен интерес, които са 

на производство и да уведомяват ежемесечно КИМОРДОИ за 

евентуалните промени при протичане на процеса." Гласуването е 

явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се единодушно. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

37. ОТНОСНО: Създаване на по-добра организация при 

наблюдение и контрол върху делата с висок обществен интерес 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

37.1. Членовете на КИМОРДОИ и определени 

представители - членове на ВСС да организират и проведат срещи 
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по апелативни райони с административните ръководители на 

съдилища и прокуратури, на които да бъдат обсъдени делата на 

производство с висок обществен интерес и тяхното състояние в 

съответния апелативен район. 

 

37.2. ВЪЗЛАГА на административните ръководители на 

съдилища и прокуратури  по апелативни райони да осъществяват 

непосредствено наблюдение и контрол върху хода на делата с 

висок обществен интерес, които са на производство и да 

уведомяват ежемесечно КИМОРДОИ за евентуалните промени при 

протичане на процеса. 

 

 
АНЕЛИЯ МИНГОВА: Международно правно 

сътрудничество. Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Най-напред да направя едно 

уточнение, че това, което е качено на мониторите е променено, тъй 

като г-жа Елена Митова, това беше нашето предложение е 

ангажирана. Сега разбирам, че г-жа Костадинка Наумова няма 

против да бъде командирована, така че поначало предложението на 

комисията е да се командироват Вероника Николова и Богдана 

Желявска. Едната е национално лице за контакт, другата е член на 

националната съдебна мрежа и в този вид се предлага решението. 

Предлагам сега, ако нямате нищо против, да командироване г-жа 

Костадинка Наумова. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме предложението. Приема 

се. 

/След проведеното явно гласуване/ 
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 38. ОТНОСНО: Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в 31-вата среща на националните лица 

за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела, която ще се проведе на 4 - 5 май 2010 г. в Брюксел  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

РЕШИ: 

   38.1.КОМАНДИРОВА в Брюксел за периода от 3 - 6 

май 2010 г.:  

-   Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет 

- Вероника Николова - национално лице за контакт на 

Европейската мрежа по граждански и търговски дела  и съдия в 

Софийски градски съд,  

-  Богдана Желявска - член на националната съдебна 

мрежа и съдия в Софийски градски съд.  

38.2. Разходите за нощувки, дневни и медицинска 

застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.   

38.3. Разходите за пътни са за сметка на организаторите. 

 

 
АНЕЛИЯ МИНГОВА: Изключваме мониторите за 

дисциплинарни производства. Г-н Стоянов. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Нещо друго имаме ли? Няма. 

/Камерите са включени/ 

Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред 

закривам заседанието. 
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/Закриване на заседанието - 10, 30 ч/ 

 

 

Стенографи: 
 
Зоя Костова 

Таня Младенова 

28.04.2010 г. 

 
 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  

             Проф. АНЕЛИЯ МИНГОВА 


