
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 6 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА  11 ФЕВРУАРИ 2010 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова – 

Представляващ ВСС  

 

ОТСЪСТВАТ: Константин Пенчев,  Иван Колев 

 

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добро утро, колеги! Откривам 

заседанието на Висшия съдебен съвет. По предварително обявения 

дневен ред и по представените пет допълнителни точки: Проект на 

решение за командироване на членове на ВСС; Проект на решение 

за определяне на представител на прокуратурата на РБ в 

Консултативния съвет на европейските прокурори; Произнасяне по 

две дисциплинарни дела; Избор на нов член на дисциплинарен 

състав. Има ли други предложения или бележки по дневния ред? 

Заповядайте!  

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, оттеглям т.3 и т.41 

от дневния ред.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други съображения по дневния ред? 

Ако няма, подлагам на гласуване всички предложения. Приема се. 

Позволете ми, всъщност, и една допълнителна точка – Избор на 

членове на постоянни комисии, ако не възразявате да включим. 

Нека да гласуваме и това предложение. Благодаря ви!  

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 3 и 41. 

 

ІІ. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

1. Проект на решение за командироване на 

представители на съдебната власт за участие в 30-та среща на 

националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела – 1-2 март 2010 г., Брюксел. 

Внася:  Комисия “Международно правно 

сътрудничество” 

 

2. Проект на решение за определяне представител на 

Прокуратурата на РБ в Консултативния съвет на европейските 

прокурори. /ОТЛОЖЕНА/ 

Внася:  Комисия “Международно правно 

сътрудничество” 

 

 

6. Попълване състава на Комисията по предложенията и 

атестирането, чрез избор на нови членове. 

Внася: Представляващият ВСС 
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7. Предложение за възлагане на проверка от 

Инспектората към ВСС на цялостната дейност на  ОС-

гр.Благоевград 

Внася: Светла Данова  

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Сега по дневния ред. Заповядайте, 

г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка първа по дневния ред е избор на 

административен ръководител-председател на Окръжен съд-

Благоевград. Кандидат е Красимир Боянов Аршинков. 

Предложението е на административния ръководител. Другият 

кандидат Димитър Узунов със съответно заявление се отказва от 

участие в конкурса. Комисията предлага на Висшия съдебен съвет 

да приеме решение, с което да се проведе избор за назначаване на 

длъжността „административен ръководител – председател” на ОС-

Благоевград, в който да вземе участие атестирания Красимир 

Боянов Аршинков. Същият е с определена оценка.  

Колеги, вие сте запознати с представените материали. За 

ваше сведение, пристигна писмо от Съюза на съдиите в България, 

във връзка с този избор. Запознати сте. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Пристъпваме към изслушване. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И тъй като единствен гласуването да 

бъде електронно. 

/В залата влиза Красимир Аршинков/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега Аршинков! 

Имате думата в няколко минути да изложите Вашите виждания за 

ръководството на съда. 

КРАСИМИР АРШИНКОВ: Добър ден. Уважаеми дами и 

господа, когато на 11 декември се явих тук имах готовността, а и 
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сега не бих бил затруднен да изложа онова, което смятам, че в 

управленски план трябва да се случва в следващия 5-годишен 

период в Окръжен съд-Благоевград, но в резултат на извършената 

проверка и доклада на Временната комисия нещата, поне от моя 

гледна точка, са променени дотолкова, че за мен онова, което 

трябва да кажа касае именно тази проверка и някои мои 

категорични несъгласия с основните пунктове в нея.  

Знам, че времето е кратко и няма да получа възможност 

да коментирам пункт по пункт онова, което е изложено както в 

доклада на временната комисия така и в отговора по моите 

възражения. Ще поставя няколко акцента, за да се опитам да се 

вместя във времето, което сте ми дали.  

На първо място, считам че два са основните акцента, 

които касаят случващото се в Благоевградския окръжен съд, така 

както са поднесени от Временната комисия в доклада. Първото е 

относно възможността да се манипулира системата за случаен 

избор на дела и оттам следващия акцент, че в резултат на тази 

възможност за манипулация съществуват много сериозни съмнения 

за това, че делата са разпределяни на определени адвокати и 

основно на моята съпруга, на съдии, които под някаква причина се 

поставят от зависимост моето отношение към тях. Това не само, че 

не е вярно и аз подробно съм описал в своето възражение защо е 

така, но смея да твърдя, че в отговора на Временната комисия, 

който получих вчера следобед, на който нямах време да отговоря 

отново в писмен вид до вас, се твърдят неща, за които аз нямам 

обяснение. Например, основното нещо в отговора до мен е, че 

възраженията, които съм представил пред вас са всъщност моя 

интерпретация и че никой не твърди такова нещо. В самия доклад 

черно на бяло е записано, че системата за случайно разпределение 
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е неефективна, непрозрачна и не даваща гаранции затова, че 

делата се разглеждат така както законът изисква. След като аз 

направих във възражението си уточнение, че този същият продукт, 

за който съм упрекван, е инсталиран в резултат на решение на 

Висшия съдебен съвет, че е поръчан от Висшия съдебен съвет, че е 

заплатен от него, тогава в отговора се получи следната 

интерпретация: Ами тя системата, видите ли, е технически 

перфектна, но неправилно е прилагана в Окръжен съд-Благоевград. 

Как се случва и въз основа на какво се прави този извод, че има 

неправилно приложение на системата за случайно разпределение? 

Установи ли се, макар и един случай на такова разпределение на 

дела, че да възникне съмнение, както затова, че магистратът, който 

го гледа не е безпристрастен, така и че се злепоставя интереса на 

която и да било от страните по този казус? Нито в доклада, нито в 

отговора на моите възражения има посочен и един конкретен казус, 

в който това да е констатирано. И в тази връзка искам да направя 

отметката, че проверката на Временната комисия се изрази само и 

единствено в изслушване, при първото посещение на осем 

магистрати, за които и до ден днешен не е ясно как бяха подбрани. 

Във втория ден от посещението си бяха изслушани, но в този 

случай много по-накратко, трима, не знам как избрани отново, 

колеги, разгледано едно дело в прокуратурата и с това проверката 

заключи. А изводите, които се правят, са толкова глобални, че 

просто недоумявам как е възможно да се твърдят неща, за които аз 

разполагам с писмени доказателства в противната насока? 

Недоумявам например защо не получих отговор за резултата 

представен от разработчика на системата за случайно 

разпределение г-н Марин Кошутов. Той е човек независим от никой 

в съдебната система, независим ай-ти специалист. В доклада, след 
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извършена двудневна проверка, подчертавам, двудневна проверка, 

на системата в окръжния съд, той заключи, че системата не само, че 

не е манипулирана, но няма и данни в тази посока. И направи, и 

още едно уточнение, че това, което е представлявала системата до 

месец септември 2009г. е давало достатъчно гаранции затова, че не 

може да се манипулира разпределението, защото което и да било 

дело при повторно разпределение оставя следи. Единственият 

недостатък на предходния модул за случайно разпределение на 

делата се състои в това, че не изискваше задължително посочване 

на причини за разпределение. Но, забележете, това е недостатък, 

който на практика може да бъде преодолян с проверка на 

конкретния казус. След като се отвори едно дело и се констатира, 

че то е разпределено повече от един път, а подчертавам, такова 

нещо не беше констатирано при проверката, може да се търси вече 

конкретния отговор защо се е наложило. 

Второто внушение, което особено държа да подчертая е, 

че определени съдии, подчертавам, в кавички назначени от мен, 

обслужват частния интерес на моята съпруга. Няма как да не 

реагирам, включително и емоционално. Това просто не е така. Ако 

имаше и един единствен случай в тази посока, съм сигурен, че той 

щеше да бъде не само веднага обявен, а и проверен достатъчно 

задълбочено не само по пътя на възможността на Инспекторатът да 

извърши такава проверка, но като се коментира и какви са били 

резултатите от инстанционния контрол. Такъв случай, подчертавам, 

няма. Съдиите, които в кавички, пак подчертавам, аз съм назначил, 

при положение, че точно вие сте хората, които знаете, че това не е 

възможно, защото аз мога да направя само предложение, са 

постановила на практика най-много отрицателни резултати по 

делата на моята съпруга. Във връзка с това ви представих 
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обобщена справка, в която са посочени как са разпределени делата 

по постоянно работещите граждански съдии в Благоевградския 

окръжен съд. Би трябвало да ви направи впечатление 

обстоятелството, че те са, на практика, почти равномерно 

разпределени. И освен това са изнесени резултатите по всяко от 

тези конкретни дела. Най-интересното, но, подчертавам, 

интересното не в добрия смисъл на думата, е това, че съдиите 

Бакалова и Топалова имат най-много отрицателни резултати по 

делата на моята съпруга. Другият интересен факт, който се 

подминава категорично, без никакъв коментар, в отговора по моите 

възражения на Временната комисия е, че делата са разглеждани с 

положителен съответно с отрицателен резултат от всички 

граждански съдии по отношение на моята съпруга. Няма нито един 

случай, по който да констатираме, че някой съдия има било само 

позитивни, било само отрицателни актове. 

Изключително невярно е и твърдението, че някои съдии, 

като се цитират имената на практика на 50% от гражданските съдии, 

са разглеждали 50% от делата. Ами нали логиката е, че другите, 

останалите пет човека са гледали другите 50%. И недоумявам какво 

нередно се открива в такава интерпретация на данните? 

По отношение на назначенията на съдиите. Моля ви да 

имате предвид, аз съм описал подробно, че това са колеги, които са 

с по над 30 г. юридически стаж. В резултат на доклада на 

Временната комисия, който, прочитайки вчера отговора излиза, че 

аз съм интерпретирал по своеобразен начин, едната от колежките 

влезе в болница, а другата в момента ми заяви, че до един месец 

ще депозира оставката си пред вас. Съжалявам, ако думите ми 

звучат остро, но това, което се случи на практика няма аналог в най-

новата история на съдебната система през последните 20 г. Не 
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виждам нито един конкретен казус или случай, за да мога да извадя 

аргументи в своя защита. Отправят се общи квалификации, 

отправят се съмнения, забележете, на база на изслушани колеги, 

които, аз не съм присъствал, за да знам кой какво е заявил, но 

Временната комисия ще потвърди пред вас, че още, влизайки при 

тях, на моето изслушване предложих да присъства целия Окръжен 

съд. Самата комисия е написала нещо, в което дълбоко вярвам, с в 

своя доклад и то е, че всеки магистрат независимо от това дали 

заема административна длъжност или е редови съдия, трябва да 

има силата и куража да изрази позицията си така както я вижда 

пред своите колеги, да застане с името си зад нея. Ами точно това 

не се случи, уважаеми дами и господа. На база на какво се твърди, 

че съм създавал страхова обстановка в Окръжния съд? Че вие най-

добре знаете, действащото в момента законодателство на практика 

превръща всеки председател на съд в нещо като домакин. Аз нямам 

участие нито в разпределението на делата, нямам участие в 

предложенията за рангуване дотолкова доколкото всеки съдия може 

независимо да направи такова, а в тази връзка искам да направя и 

една отметка, че в Окръжния съд към днешна дата няма съдия по 

отношение, на който след изтеклия срок да не съм предложил 

предложение за повишаване в ранг и да не съм дал положителна 

атестация. Може ли това да послужи като заключение, че тези 

съдии са зависими от мен? Аз мисля, че категорично не. И още едно 

нещо, което не разбирам. В отговора по моето възражение 

Временната комисия категорично заявява, че не поставя под 

съмнение професионалните качества на колегите Бакалова, Бикова 

и Топалова. След като не ги поставя под съмнение 

професионалните им качества тогава как да си обясня, че в доклада 

се твърди, че те обслужват частни интереси? За мен част от 
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професионализма на всеки съдия и магистрат включва високите 

морални изисквания към личността. Не мога да разбера и защо не 

се задълбочи проверката, при наличие на някакво съмнение от 

страна на комисията в тази посока, по отношение на това дали е 

имало интерес за местата, които са заети от колегите. Искам да ви 

кажа, че в момента в чантата ми и аз преди да си тръгна ще оставя 

на г-жа Мингова, като председателстващ, открих документи за това 

как на всеки районен съд в съдебния окръг е предложено да заеме 

поста „окръжен съдия” по заместване преди да го заемат съдиите 

Бикова и Топалова. Това нещо е публикувано в централен вестник. 

Аз нося ксерокопие и на вестника. Е, Бога ми, обяснете ми на какво 

основание да приема, че съм направил нещо нередно? И в 

предишния Висш съдебен съвет, а преди около година и в 

настоящия му състав, дебатирахте възможността, за което аз бях 

осведомен чрез медиите затова дали бивши магистрати да влизат 

отново в системата с конкурс или да им се даде възможност 

директно да го правят. Говорим за бивши съдии.  

Искам да кажа, че са страшно много нещата, които ме 

вълнуват и които бих могъл да споделя с вас. Благодаря за 

толерантността и затова, че изслушахте много повече от 

отредените пет минути на всеки кандидат. Убеден съм, че към мен 

ще има и въпроси, затова аз приключвам, имайки готовност да 

отговарям на каквото и щете въпроси да ми зададете. Само едно 

последно изречение.  

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, преди 

няколко месеца въпросът за избор на административен 

ръководител и моето участие в конкурса беше за мен важен въпрос, 

защото съпоставих извървения петгодишен мандат и защото си 

мислех, че имам основание за гордост от постигнатото. За 2006, 
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2007 и 2008-ма година Благоевградският окръжен съд е национален 

първенец три пъти по отношение на брой приключени и разгледани 

дела на отделен съдия. Това е добър резултат, с който аз не се кича 

индивидуално, а който приписвам на упорития труд на всички съдии 

от Окръжен съд-Благоевград. И съм убеден, че ако имаше 

процедура, при която трябваше да изслушате и всички тях, щяхте да 

добиете съвсем друга представа за това, което се случи при нас. 

Подчертавам, че след доклада на Временната комисия моето 

участие в конкурса има само една цел. Въпросът за избор за 

административен ръководител за мен от второстепенен стана 

третостепенен. Аз съм пред вас, за да защитя професионалното си 

име и достойнство, защото в момента, в който стана и изляза от 

тази зала аз трябва да умея да се справям с професионалните 

предизвикателства, включително и на редовия магистрат, а това 

може да стане само, ако вие дадете отговор на моите възражения. 

В противен случай нито обществото, нито моите колеги, голямата 

част от които категорично ме подкрепят и аз съм ви представил и 

протоколите от общите събрания за избор на делегат за избор на 

членове на Висшия съдебен съвет от съдебната квота, на който и в 

2003-та, и в 2007-ма, и в 2009-та година винаги съм избиран. Само 

последния път не бях пръв по брой гласове. Бях с два гласа по-

малко от посочената в доклада, като назначена от мен, съдия 

Топалова, което е показателно за отношението на съдийската 

общност и към колегите, за които става реч в доклада. Благодаря 

ви! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Имате ли въпроси, 

колеги към кандидата? Г-жо Караиванова. 

АНА КАРАИВАНОВА: Благодаря Ви, г-жо Председател! 

Аз искам да Ви задам няколко въпроса, г-н Аршинков. Аз вече 
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изразих мнението си към доклада, няма да се спирам на тези 

отношения, въпреки че от началото на създаването по този повод 

именно, привилегированото положение, като адвокат, на Вашата 

съпруга, имаше сигнали и то от адвокати, които си пишеха имената 

и се чувстваха неравнопоставени в залата. Но комисията на Висшия 

съдебен съвет провери. Аз поначало смятах, че не е наша работа 

да проверяваме това. Сега ще ви запитам точно по служебната ви 

работа. Вие казахте едно изречение: „Имам основание за гордост от 

постигнатото.”. Ако Вие се гордеете с това, че сте постигнали, аз не 

знам другите какво трябва да кажат. И затова първият ми въпрос е 

Вие проверявахте ли районните съдилища така, както ви задължава 

ЗСВ? За да видите, ние сега правим планови проверки в момента и 

на гражданските дела, и довършваме на наказателните, но знаете, 

че в края на миналата година беше извършена в наказателните 

колегии на окръжния и на районния съд, и резултатите никак не са 

...?/не се чува думата/ От какво се гордеете, като двама Ваши 

заместник председатели ние ги дадохме за дисциплинарна 

отговорност? Може би пак ще дадем някой? Знаете ли, че в 

Сандански една съдийка от Районния съд, поради личните 

взаимоотношения на родители си, тръгнала на свада с 

прокурорката и пред един малък град са направили за посмешище 

съдебната власт? А на всичкото отгоре и тя е внесена за 

дисциплинарно наказание, и не си гледа работата. На тези въпроси 

ми отговорете. Как Вие ръководихте съдилищата, макар че аз съм 

съгласна с Вас, прекалено много орязахме правомощията на 

административните ръководители от страх да не злоупотребят. Как 

Вие ръководихте съдилищата във Вашия съдебен окръг? В 

Инспектората, твърдя, едни от процентно най-много получаваните 

сигнали са именно за Благоевградския съдебен окръг. Благодаря! 
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КРАСИМИР АРШИНКОВ: Благодаря Ви, г-жо 

Караиванова! Не мисля, че броя на жалбите е критерий за добро и 

правилно правораздаване. Вие имате право да го твърдите. Аз 

твърдя, че това не е така. Защото въпросът, който за мен е логичен 

– колко от подадените жалби са основателни и на база на каква 

проверка Вие констатирахте някаква истинност в изложеното в тях? 

За мен така стоят и така е коректен зададения въпрос. 

По отношение на това как ръководя окръга. Ами, че аз и 

на Временната комисия обясних, че няколко месеца преди да 

дойдат и да извършат проверка аз имам доклад от двамата си 

заместници от Струмското и Местенското направление, така сме ги 

разделили, затова как функционират съдилищата. И аз мога да ви 

го предоставя незабавно. Година и половина преди това имахме 

наново проверка. Единственото нещо, в което аз мога да упрекна 

районните съдилища и то в единични случаи е, че като чели заради 

натовареността си не смогват да изписват в законните срокове 

своите актове. Какво друго се констатира? Ако говорим за 

скандално поведение на един или друг магистрат, не виждам с какво 

аз мога да предотвратя такъв конфликт? Ами това зависи от 

манталитета и възпитанието на всеки конкретен магистрат. 

По отношение на това, че двамата ми заместници са 

предложени за дисциплинарни наказания. Искам да кажа, че точно 

вие, в този състав на Висшия съдебен съвет по отношение на 

Румяна Бакалова оказахте да наложите наказание. Наложи се 

наказание на съдията Росен Василев, което в момента е в процес 

на обжалване във Върховния административен съд, без да знаем 

какъв ще е резултата. Моля Ви, фактите не са точно такива, каквито 

се поднасят и които, за мое огромно съжаление, се интерпретират 

по същия начин и от медиите! Ако имате нещо конкретно, което 
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считате че не съм свършил по отношение на районните съдилища, 

аз съм готов да Ви отговоря. За това, което ме питате, ще имам 

грижата веднага да изпратя по пощата, до Вас лично, протоколите и 

становищата на моите зам.председатели, извършили дължимата по 

Закона за съдебната власт проверка на подопечните ни районни 

съдилища. 

АНА КАРАИВАНОВА: Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако имате някакво допълнение? 

АНА КАРАИВАНОВА: Конкретно е. Не исках да се 

превръща в диалог между двамата. Ще Ви запитам, знаете ли, че в 

Петрич съдиите са измислили ново правило по гражданските дела, 

когато си поиска ищеца примерно изпълнителен лист, те да 

образуват частно дело. Знаете ли, че в Гоце Делчев две години е 

държал съдия наказателно дело за трафик на проститутки без да го 

насрочи и след това след две години го връщат? Тези неща знаете 

ли, тези безобразия, за които конкретно пристигат сигнали? 

КРАСИМИР АРШИНКОВ: Не, не съм запознат с тези два 

конкретни случая, за които ми казвате. И не виждам възможност 

един административен ръководител на провинциален окръжен съд, 

който участва в разглеждане на дела и непрекъснато е в залата 

като своите колеги, да може да обеме толкова много информация. 

Всеки районен съд има и председател. Аз мисля, че Законът за 

съдебната власт ми възлага чисто тактически правомощия по 

отношение организацията на работа и уеднаквяване на практиката, 

както и решаване на спорни въпроси, а не това кой съдия кога идва 

на работа и кое точно дело е задължал. Не мисля, че това е нещото, 

което ме касае като административен ръководител на окръжен съд. 

Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Митова, Вие сте. 
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ЕЛЕНА МИТОВА: Благодаря! Уважаеми колеги, ние сме 

изправени пред един избор на административен ръководител. В 

случая моя въпрос ще бъде кратък, аз няма да се спирам на 

конкретни дела и случаи. Колега, имам чувството, че при Вашето 

изказване надделява личния момент. Така да кажа, Вие повече 

наблягате на оспорване констатацията на комисията на Висшия 

съдебен съвет, наблягате на това да бъде изчистено Вашето име и 

така нататък, което е добре, но аз мисля, че в случая при данни за 

една спорна репутация на ръководителя на един съд, каквато се 

явява Вашата в случая, с оглед на това, което четем. Става дума, 

което четем в доклада на нашата комисия, не бива да се 

позоваваме на публикации в пресата. Аз мисля, че най-важното, 

което трябва да обясните пред нас е как ще се излезе от тази 

ситуация, пътя за преодоляване на тези проблеми, които ние сме 

констатирали, така да се каже – недостатъците в модела на 

управление, което има в Благоевград, именно модела на 

управление. Там бих искала да видя как Вие бихте преодолели това 

което се е създало там, това което ври и кипи в момента. Как 

виждате Вие бъдещето на този съд и възможно ли е това да го 

направите вие при тази ситуация? Дали трябва точно вие да го 

направите? Или трябва някой друг да го направи? Имате ли сили в 

себе си за това? Имате ли морална опора, за да застанете лице в 

лице с всичките тези магистрати, ще застанат ли те зад вас, за да 

може да бъде здрава основата, на която ще стъпи съдебната власт 

в Благоевградския район. Това е много важно за нас, като кадрови 

орган. Ние трябва да сме сигурни, когато натискаме това копче, 

независимо в каква насока, какво правим. Дали няма да сбъркаме? 

И ако няма да сбъркаме, ако трябва да бъдете Вие, защо точно Вие 

трябва да бъдете? Какво ни обещавате и какво виждате? Можете ли 
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да се справите? Ето това е, което ме вълнува и предполагам, че и 

другите – можете ли да се справите Вие при тази ситуация, която е 

създадена в момента в Благоевградския район? Благодаря! 

КРАСИМИР АРШИНКОВ: Бих бил много облекчен да 

отговоря на Вашия въпрос, ако развиех пред вас подробно моята 

представа за  управлението на Окръжния съд в следващите пет 

години, но аз обясних по какви причини не започнах с това. 

Съгласен съм с Вас, че онова, което се случва, трябва да получи 

ясен и категоричен отговор. Изпитвам неудобство и не мисля, че е 

коректно да правя оценка на собствените си качества като 

ръководител. Би трябвало на база на изминалия период и на база 

на обективните данни, с които разполагате, включително и в 

отчетните доклади, да можете да отговорите на този въпрос без да 

искате от мен да си правя самооценка. Аз мога да заявя само, че 

колкото и неприятно да изглежда отстрани ситуацията в окръжен 

съд-Благоевград, в действителност нещата не са толкова черни. 

Искам да подчертая, че ние на практика ежеседмично се събираме, 

включително и онзи ден бяхме всички заедно по повод на вашето 

искане на така наречените „режийни” и след като изчерпахме този 

иначе кратък, официален въпрос и преминахме към обсъждане на 

всякакъв род теми, в нито един колега не се появи желание или 

стремеж да акцентира върху някакъв негативизъм, който според 

медиите съпътства ежедневната работа на окръжните съдии. Освен 

това аз съм убеден, че болшинството от колегите в окръжен съд 

стоят твърдо в подкрепата си, подчертавам – тя е не само 

професионална, а и морална, за това дали ще може от раз да се 

пресекат всичките тези неща, които се случиха. 

Аз съм честен човек и затова няма да се опитвам да 

изкарвам нещата каквито не са. Вероятно няма да стане веднага, но 
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съм убеден, че тогава когато поставените от мен въпроси получат 

своя отговор, а вие не забравяйте, че внушенията за така 

наречената спорна моя репутация идват винаги от едно и също 

конкретно място, от хора, които очевидно успяха добре да се 

организират. Но на практиката в нито един случай болшинството от 

колегите не заявиха, че имат притеснения от моето 

председателстване. Така че много добре би станало, ако този 

въпрос можеше да бъде отправен и към колегите. Аз съм убеден, че 

след приключване на избора за председател на окръжен съд тези 

неща ще приключат, подчертавам,  независимо от това дали ще 

бъда избран аз или някой друг. Въпросът е, че тези въпроси 

намериха своето публично изражение едва когато навлезе 

конкурсната година. Четири години преди това в окръжен съд 

нямаше абсолютно никакъв проблем. Никой не е поставил даже и 

въпрос за това дали функционираме добре. Имахме и смея да 

твърдя, че в голямата си част продължаваме да имаме отлични 

колегиални взаимоотношения, които могат да бъдат видени само 

ако се посетим на място. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други въпроси? Няма други въпроси 

към колегата. Благодаря Ви, колега! Изчакайте. 

КРАСИМИР АРШИНКОВ: Само, ако ми позволите, искам 

да оставя документите, за които споделих. /Оставя папка с 

документи на председателстващия/ Желая спорна работа на 

Висшия съдебен съвет. 

/Красимир Аршинков излиза от залата/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И така, колеги, чухме кандидата, 

въпросите, отговорите, имате думата. Заповядайте, г-н Сукнаров! 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Не знам дали е най-редно аз да 

вземам първи отношение, като член на тази Временна комисия, но 
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колегата Аршинков, съобразно това, което чух като негово 

изложение тук пред нас, очевидно не беше ориентиран за какво е 

тук. Той дойде тук с явното намерение да обори заключенията и 

изводите на Временната комисия, които тя е направила и които 

Висшият съдебен съвет прие. Това беше единствената му цел. 

Според мен това не беше най-правилния начин за изява пред 

Висшия съдебен съвет в процедура на избор на председател на 

Благоевградския окръжен съд. Но според мен той не забеляза 

особено важни тенденции. Него никой не го упрекна, че е правил 

това със системата или нещо. Тук той говореше непрекъснато за 

обвинения. Ако имаше обвинения щеше да има дисциплинарно 

производство. Ние направихме едни констатации на базата на 

местните средства за масова информация. Там в.”Струма” или кой 

беше и дори не можахме да се отървем от един – двама там местни 

хора, които ни се натрапиха да ги изслушваме, които също имаха 

някакви взаимоотношения. Но той не можа да разбере, че в 

Благоевградския съдебен окръг е създадено едно напрежение и то 

не толкова в самия състав на съдебната власт там, но напрежение 

сред обществеността, което поражда, което изразява очевидно 

съмнения в обективността на правораздаването в този съдебен 

район. Това е тревожното за мен. Той това нещо не го е осъзнал. 

Той искаше тук да дойде и да каже – ние сме казали, че толкова 

дела не са разпределени по случайния принцип, той казва – не 

толкова ами толкова. Добре, нека се приеме неговата цифра, това 

не е най-важното. Най-важното е, че съмнението го има и това 

съмнение според мен той не можа да го разсее, защото той не го и 

забеляза. Той не го и забеляза. Затова не се впусна в дебат по този 

въпрос. Той, когато бяхме там каза, че ако бъде избран тези 

вътрешни недобри отношения колегиални ще бъдат отрязани като с 
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нож. Така каза. Но ще му трябва доста време да преодолее. Той не 

отрече, че съдиите в района са настроени „за” председателя и 

„против” председателя. За съжаление има такива, които се двоумят 

на коя страна да отидат и са се скрили там като някои какавиди. За 

мен това е една недобра обстановка за действие на един съдебен 

район. И ако някой ме убеди, че в това няма и пръст ръководителя, 

той каза – какво мога да знам аз какво става в Петрич, какво става в 

Сандански. Ами като не знаеш не се натискай да бъдеш на това 

място. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, г-н Сукнаров! Г-жо 

Костова. 

КАПКА КОСТОВА: Като споделям всичко, което каза току 

що колегата Сукнаров, искам само да акцентирам върху едно. 

Съзнателно се въздържах да поставям въпроси на колегата 

Аршинков, за да не подхранвам очевидно съществуващите в него 

съмнения за не обективност и предубеденост. Всъщност основния 

въпрос, който е според мен, го зададе колегата Митова. За това по 

какъв начин и с какви механизми смята да се справи със 

ситуацията, която е създадена в Благоевградския съдебен окръг и 

която е ситуация на остро недоверие в правораздаването в този 

съдебен район. Много трудно е справянето с една такава ситуация 

и човек, който иска да заеме мястото, от което ще има механизмите 

и възможностите да се справи с тази ситуация, би трябвало да има 

много ясна визия за това по какъв начин да го направи. 

Реваншистки настроения категорично не вършат никаква работа. Аз 

си давам сметка и за нещо друго. Давам си сметка в каква трудна 

ситуация е поставен в последните месеци колегата Аршинков. 

Давам си сметка на какво напрежение е подложен и това в голяма 

степен е в основата и на изложението му днес, и в опитите му да 
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противостои на това, което се случва. Това е съвсем нормално и е 

съвсем човешко. Както той каза, отстоява не толкова позиция на 

административен ръководител, отстоява своята професионална 

позиция на съдия, която заема вече петнадесет години. Но в тази 

ситуация, в която нито една общност няма доверие в съдебната 

институция и в начина, по който се администрира правораздаването 

в този съдебен регион, липсата, поне ние не чухме, на конкретен 

механизъм и конкретно виждане какво трябва да се промени, 

наистина обрича нещата според мен. 

И последно казвам, колко изключително важни са 

качествата, професионалния авторитет и морал на 

административния ръководител, защото тези негови качества се 

мултиплицират и в крайна сметка дават облика на цялата 

институция регионална, която той оглавява. И ако в последните 

няколко години съдебната система очевидно боледува, очевидно е 

обезкървена, очевидно има проблеми, очевидно трудно се справя с 

някои ситуации и задачи, които са й възложени, това в голяма 

степен се дължи на поставянето в един момент на ръководни места 

очевидно на хора, които нямат вътрешната устойчивост да се 

справят с това. Преди 30 години съм започнала съдийската си 

кариера и това, което чух от старите съдии, преди да започна, беше 

– „Имай предвид, че встъпвайки в тази професия, трябва да имаш 

готовност да се откажеш от голяма част от гражданските си права. 

Трябва да приемеш ограничения, които в друга професия не би ти 

се наложило да приемеш.”. И това, което съм вършила през тези 

години ми дава основание абсолютно да дам правота и да твърдя, 

че това е точно така. В конкретния случай не виждам нагласата, 

професионалния манталитет, вътрешната устойчивост и дори, ако 

щете, добрата воля за справяне със ситуацията, която е възникнала 
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там. Не е важно по какви причини и поради чие поведение е 

възникнала, тя е факт. Благодаря ви! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви! Г-жо Караиванова. 

АНА КАРАИВАНОВА: Благодаря, г-жо Председател! 

Може би, за да дам възможност на председателя на касационния 

съд да бъде последен, все пак. Аз ще се позова само на факти от 

нашите проверки и силно се изненадах, че г-н Председателя на 

окръжния съд, досегашен, не знае какво ставало в Петрич, какво 

ставало в Гоце Делчев, след като ние, Инспекторатът, сме десет 

души, толкова колкото е наказателната му колегия само, знаете. За 

Гоце Делчев случая намерихме, когато намерихме нашият 

инспектор на проверка в Районна прокуратура-Пещера. Но преди да 

започна с няколко факти от наши проверки затова, че моето мнение 

е, въпреки че вие вземате решение, този председател досега не е 

ръководил добре съдилищата в съдебния му окръг и не виждам с 

какво трябва да се гордее, бих искала да кажа, че от нашите 

впечатления това са съдебните окръзи в България от тези, които 

сме проверили, където лошите лични взаимоотношения, лошият 

микроклимат влияят изключително много на лошите резултати от 

работата и недоверието на обществеността към правосъдната 

система въобще, на доверието на обществото в съдебната система 

и аз мисля, че точно Висшият съдебен съвет, както направи в 

Благоевград така трябва да направи и в другия съдебен окръг, за да 

постигне добри резултати. Това вие го знаете. 

Ние направихме проверка на наказателните дела през 

месец октомври, от 24.11. до 04.12. Преди да отиде комисията, 

затова споменавам данните, и в доклада, който е изготвен, не сме 

го изпратили, че инспекторът тръгна, така, в първата още точка 

„Разпределение на делата на принципа на случайния подбор”, 
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наказателните дела, защото ние сме специализирани, знаете, е 

записано: „Констатирани бяха нарушения при извършване на 

случайния подбор чрез електронно разпределение на делата. В 

редица случаи делата не са разпределяни от председателя на съда 

съобразно поредността на постъпването им между съдиите, 

разглеждащи наказателни дела. Системата не се експлоатира 

коректно.”. Така че едва ли Висшият съдебен съвет под някакви 

внушения е направил такива констатации, констатирал го е преди 

него и този инспектор изпитва силно добри колегиални чувства към 

председателя Аршинков. 

Другото, което искам да ви спомена, съвсем накратко, то 

е при проверката на срочността на делата, наказателните, се 

установява, че е забавено изготвянето на решенията, както и 

мотивите към постановените присъди, по 131 броя дела, това е за 

окръжния съд, от които съдия Иво Харамлийски има 32 броя, съдия 

Диана Узунова 27 броя и така нататък, посочени са и самия 

Аршинков, но хайде да кажем той има и доста други задължения 

като административен ръководител. Още по-тежко е положението в 

районния съд по отношение на просрочени актове, които трябва да 

се изпишат в законните срокове и аз мисля, че крайно време е да 

спрем с оправданията „много сме натоварени”. Законът е поставил 

срокове и ако искаме гражданите да имат доверие, смятам че тези 

срокове следва да се спазват и от съдиите. 

По отношение на това, че Висшият съдебен съвет е 

отхвърлил предложенията за наказание поне на единия заместник 

председател, аз искам да кажа, че с нищо не се опровергаха 

данните, че заместник председателя не е написал в сроковете 

своите дела, а само беше прието традиционното оправдание, че тя 

била много натоварена, даже и с преподаване в НИП, този факт се 
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оказа неверен. За други съмнения няма да споменавам. На вторият 

му зам.председател, вие сами знаете дисциплинарното 

производство, за което казахте, че ние се месим по процесуални 

въпроси, но аз продължавам да твърдя, че там много силно 

миришеше на корупция. Затова един такъв председател, който има 

такива неблагополучия в района си, аз мисля че едва ли е за 

отлична атестация с минус пет точки. Благодаря! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Захарова. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Колеги, аз ще се постарая да не 

влизам в конкретика в изказването си. Смятам да говоря пред вас за 

няколко принципни неща. Искам да ви обясня в началото защо се 

чувствам изключително затруднена в изразяването си на моето 

мнение по този въпрос, както и да ви обясня защо, когато комисията 

работеше по доклада и съответно, когато работеше по изготвяне на 

заключението си във връзка с възражението на г-н Аршинков, 

отново бяхме изключително затруднени. Така или иначе тримата 

сме съдии, които многократно са писали дела и са боравили с 

факти, и умеят да ги оценяват.  

Днеска получих обяснение от изслушването на г-н 

Аршинков на какво се дължи всъщност това затруднение. То се 

дължи на едно, за мен, изначално, същностно объркване в подхода 

на определение на органа, като цяло, включително и на подхода на 

представяне на собствената позиция. Голямото неразбиране между 

нас, като комисия, и становището на г-н Аршинков, се дължи на 

това, че ние говорим за принципи, а той говори за частни въпроси от 

интерес единствено за него. Комисията беше затруднена, защото 

при отговора на възражението на г-н Аршинков се стигна до един 

омагьосан кръг. Това се дължи на тотално неправилния, за мен, 

подход да се убеждават хората в собствената си правота чрез 
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обвинения срещу другите, при което просто се обърква нормалния 

механизъм на действие. Не може аз да ви убедя във верността на 

моите идеи и принципи чрез обвинения срещу всеки един от нас по 

отделно. Това не се прави и това не бива да се допуска в никакъв 

случай. Заради това какво се получи всъщност? Емоционалното 

изказване на г-н Аршинков е всъщност едно сурово обвинение 

срещу комисията заради една критична оценка на неговото 

управление. И това го каза г-н Сукнаров, аз няма да го повтарям. 

Истината беше, че действително факта на назначаване на 

проверката, както се случи в конкретния случай, той е действително 

уникален и няма аналог. За да се назначи тази проверка, да ни бъде 

даден мандат, това означава, че в окръга се случва нещо. Ние 

отидохме да видим какво става там. И в доклада си ние всъщност 

дадохме една оценка на това което се вижда. Това са една 

поредица от факти, които за съжаление дават един не добър облик 

на системата на правосъдие в този регион и съответно дават и 

оценка на ръководните качества на ръководителя на този орган на 

съдебната власт. Аз винаги съм смятала и това е мое лично 

убеждение, че всъщност правосъдието, като цяло, е една услуга 

към обществото, а не самоутвърждаване. Тоест, дейността на един 

ръководител на орган на съдебната власт, той всякога и винаги 

трябва да бъде насочен към подобряване на качеството на тази 

услуга правораздаването, а не към лично самоутвърждаване. 

Затова миналата година Висшият съдебен съвет създаде 

процедурни правила за избор на административни ръководители, 

които всъщност дадоха една основа, един принципен механизъм на 

качествата, които са необходими при избора на административен 

ръководител. Те са професионални, делови, нравствени и 

съответно в чл. 34 от тази процедура бяха детайлизирани като 
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изисквания и като възможност. Аз смятам, че при нашето гласуване 

ние трябва да оценим тъкмо тези качества. Не бива да изпадаме в 

положението, особено ние от комисията, да се оправдаваме за това 

срещу собственото си мнение. Да, нашето мнение е такова. Аз не 

мога да чувствам вина за него, защото аз смятам, че то е 

добросъвестно и дали ще бъде взето предвид или няма да бъде 

взето предвид становището на комисията, това е въпрос на 

собствена оценка на членовете на съвета. Но не бива да се допуска 

ние да се оправдаваме и да се чувстваме виновни. Особено да се 

чувстваме виновни за това,че нашето критично мнение е причинило 

някому неприятни изживявания. Когато говорим за гласност, когато 

говорим за публичност, когато говорим за прозрачност и видимост, 

за съжаление се оказва, че ние трябва да се научим не само да го 

казваме, да казваме критична оценка, а вероятно трябва да се 

научим, да не възприемаме критичната оценка лично, а да я 

възприемаме с оглед на публичната визия. Но за публичната визия, 

за мен един ръководител освен тесните си професионални 

качества, трябва да има и други. Той трябва да има умения за 

комуникация, лидерски качества, трябва да има организационни 

способности, трябва да умее да мотивира колектива. Аз ще 

обоснова моя вот така - аз не виждам тези качества в г-н Аршинков 

и заради това обяснявам пред вас моя отрицателен вот. Не е вярно, 

че административния ръководител е един домакин. Това просто не 

е вярно. Ако беше вярно, нямаше да се състоят тези дълги и тежки 

процедури при избора. Административният ръководител е една 

изключително важна и отговорна за обществото фигура. Тя, както 

казваме е лице на окръга. Това, което виждаме в административния 

ръководител, това е същото, което вижда и обществото. За 

съжаление е така - често системи се персонализират. Затова, 
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давайки своя вот аз мисля, че ние трябва да държим сметка и за 

това, че тази визия след като е публична визия на самия орган, тя 

безспорно трябва да бъде безспорна. За мен управлението на г-н 

Аршинков е спорно и действително се убедихме в това нещо по 

време на изслушването. Това го казвам абсолютно ясно. Той 

възприема отрицателната оценка като личен проблем. 

Правосъдието и управлението  на един орган не е личен проблем. 

Критичната оценка не е нито клевета, нито обида. Колеги, в наши 

ръце е това, което трябва да направим. Аз казвам, че не виждам 

качества в г-н Аршинков за административен ръководител. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Други изказвания? Г-жо 

Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Колеги, аз съм съгласна с всичко 

казано до тук от колегите. Искам обаче да кажа, че за мен 

поведението на колегата Аршинков беше достойно, аз лично го 

приех като такова. Ние избирахме доста административни 

ръководители тази и миналата година, изслушвахме много хора, 

много от които се явиха с така наречените концепции, написани, 

четени, мрънкащи и т.н. Вие сами се убедихте, че колегата 

Аршинков има лични качества на магистрат и на професионално 

отношение към дейността му на административен ръководител и на 

съдия. В този смисъл, тъй като вота е таен, аз няма да изразявам 

положително или отрицателно становище за това как ще гласувам 

аз и как ще гласува всеки един от нас за бъдещия административен 

ръководител на Благоевградския съдебен район. Искам обаче  да 

кажа, че колегата Аршинков според мен не се яви тук за да се 

кандидатира за административен ръководител, а дойде да защити 

доброто си име на магистрат, защото не са много кандидатите за 

длъжности, на които беше правена такава проверка под натиска на 
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общественото мнение и на част от колегите им. Не са много 

магистратите, на които се налагаше да пишат такива подробни 

уточнения, не са много и административните ръководители, за които 

взе отношение и Съюза на съдиите. И в този смисъл аз лично 

уважавам позицията му да дойде и да заяви пред този орган, да си 

каже позицията, да защити наистина доброто си име на магистрат 

преди всичко и той каза ,че за него на трето място идва това дали 

ще бъде административен ръководител или няма да бъде. За него 

наистина беше по-важно да си защити доброто име, защото той ще 

остане в системата и ще има претенциите да расте в нея, без 

значение дали на ръководна или на редова длъжност. И затова 

упреците, че той бил се защитавал, според мен не са основателни, 

тъй като беше наистина изправен пред такава обстановка. 

По отношение на въпроса, който е на дневен ред днес, 

всеки от нас ще вземе решението си по съвест. Благодаря ви! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Други изказвания? Заповядайте! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаеми колеги, тази сага с избора на 

председател на Окръжния съд в Благоевград за някои от вас 

започна преди един-два месеца. За мен, който се стремя да следя 

работата на отделните съдебни райони, тя започна преди близо 

година. Папката, която аз имам с материали от пресата, касаещи 

тогава бъдещия избор на председател на ОС в Благоевград, 

вероятно е наистина от около една година. Тоест, казано на военен 

език, доста сериозна артилерийска подготовка имаше тази сага, 

започнала през зимата на 2009 г. Тази подготовка и тази престрелка 

в медиите в последните дни се ожесточиха дотолкова, че дори в 

централен столичен вестник беше замесено и моето име. Не 

назовани източници от съдебната система и вероятно висши 

магистрати бяха информирали журналиста, че „председателят на 
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Върховния съд в комбина с г-н Пенгезов, категорично подкрепят г-н 

Аршинков и са на негова страна”. Искам да кажа на тези не 

назовани източници, че тогава когато председателят на Върховния 

съд е имал становище по един или друг въпрос той винаги го е 

казвал назовано, с името си, с думите си и с подписа си. Така че, 

когато за в бъдеще някой иска да интерпретира моето отношение 

към един или друг въпрос е добре да дойде, аз ще му го споделя 

предварително, така както ще го направя и в момента. Ние не бива 

да се превръщаме нито в Страшния съд, нито в какъвто и да е бил 

друг съд, като кадрови орган ВСС трябва да стори това, което е най-

добре, за да функционира добре и спокойно правосъдието от 

Благоевград на юг, за да функционира правосъдието по начин, 

който да укрепва доверието в него. За да се случи това, на мен ми 

се струва, че днес  ние не трябва да изберем председател на 

Окръжния съд в Благоевград. Такава е ситуацията, че ако ВСС 

избере г-н Аршинков ситуацията ще се усложни. В тази връзка аз 

категорично заявявам, че ще гласувам „въздържал се", даже 

обмислям да напусна залата в момента на гласуването, за да няма 

не назовани източници, които да спекулират с начина по който ще 

гласувам, тъй като вота е таен. Но ми се струва, че в обсъждането 

на целия този случай ние допуснахме тези грешки, в които някои от 

вас обвиняват самия г-н Аршинков. Колко от обсъждането беше 

посветено на работата в Окръжния съд и в Благоевградския окръг и 

колко беше посветено на неговите качества, на неговата съпруга, на 

неговите взаимоотношения и т.н.? Тоест, нищо човешко не е чуждо 

на никой от нас.  

Не знам защо, но прекалено много внушения се правят. 

Аз в същата тази публикация бях обвинен едва ли не за това ,че 

съм провел среща с г-н Пенгезов и с г-н Аршинков. Ами естествено, 
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че ще проведа среща! Аз утре имам среща с председателя на РС 

Павликени, с председателя на РС в София, вчера се срещах с 

председателя на ОС в Кюстендил. Възможно ли е да не се срещна, 

при положение, че ВСС е спрял избора, назначил е комисия и 

очаква да избере председател и от това да се вадят каквито и да 

било изводи!? В крайна сметка г-н Аршинков не можа да надмогне 

личната обида и чувството, че е засегнат лично по някакъв начин, 

но така или иначе в заключение искам да ви припомня нещо, което 

ме мотивира още по-убедено да гласувам „въздържал се". Когато 

ВСС избираше председател на Апелативния съд в София и ние 

изслушвахме кандидатите, сега избрания председател заяви, че в 

неговата работа той, преди да направи предложение за 

административен ръководител, ще се допита до Общото събрание 

на съдиите, тоест, ще подложи въпроса на дискусия  и ако си 

спомняте аз тогава направих реплика, че съжалявам, че това не се 

е случило при неговия избор. Струва ми се, че Висшият съдебен 

съвет трябва да даде възможност да се проведе нов конкурс, в 

който на общо основание и съгласно закона и правилата, защото 

демокрацията е единствено процедура и правила, които трябва да 

се спазват, да бъде избран час по-скоро председател на Окръжния 

съд в Благоевград. Аз няма да давам оценка, защото не е моя 

работа и не е тук мястото, на професионалните качества на 

колегата Аршинков. Въпросът е за правосъдието и въпроса е за 

доверието в това правосъдие, поради което направих и това 

изказване.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, професор Груев! 

Други колеги имат ли желание за участие в дискусията? /няма/ В 

такъв случай прекратявам дискусията. 

/Лазар Груев напуска залата и не участва в гласуването/ 
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АНЕЛИЯ МИНОГОВА: Кворумът ни е 20 човека. 

Гласуването е тайно, електронно. Моля ви, колеги, всеки да 

упражни правото си на вот. Да поканим колегата. /В залата влиза 

Красимир Аршинков/ Колега, Аршинков, за съжаление не се видя на 

екрана, резултата от гласуването е 7 „за”, 6 „против” и 7 

„въздържали се”. Благодаря Ви за участието! 

/Красимир Аршинков напуска залата/ 

 

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – 

председател на Окръжен съд-гр.Благоевград 

Кандидати:  

- Красимир Боянов Аршинков – административен 

ръководител-председател на Окръжен съд-гр.Благоевград 

/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №51/10.12.2009г., 

т.2.1 – комплексна оценка от атестацията „много добра”./ 

- Димитър Костадинов Узунов – административен 

ръководител – председател на РС-гр.Сандански /Постъпило 

писмено заявление от кандидата за оттегляне от участие в 

конкурса/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

1.1. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТА И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  за 

назначаване на административен ръководител – председател 

на Окръжен съд-гр.Благоевград, в който  участва Красимир 

Боянов Аршинков – административен ръководител-председател 

на Окръжен съд-гр.Благоевград. 
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1.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: 7 /седем/ гласа „за", 6 /шест/  гласа "против" 

и 7 /седем/  гласа "въздържали се" НЕ ИЗБИРА 

административен ръководител – председател на Окръжен съд-

гр.Благоевград. 

/Мотивите се съдържат в пълния стенографски 

протокол и в приложените към него материали/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, току що приключи 

изборът за председател на ОС-Благоевград. Такъв не беше избран, 

видно от резултата - 7 „за”, 6 „против”, 7 „въздържали се”. По време 

на изказванията и имайки включително предложението на 

административния ръководител, но основно на изказванията на 

колегите в тази зала, за да вземе това решение Висшият съдебен 

съвет имаше предвид, че безспорно в Благоевградския съдебен 

окръг е създадено напрежение, както между колегите така и в 

обществото. Това, което мотивира Висшия съдебен съвет е, че в 

настоящия момент г-н Аршинков не можа да убеди Висшия съдебен 

съвет, че притежава необходимите капацитет, възможности да 

тушира това напрежение и да се справи с наистина тежкото 

състояние в Благоевградския съдебен окръг. Това е решението и 

след изтичането на законовия срок ще бъде обявен нов конкурс. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Да преминем нататък. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за административен ръководител – 

председател на Районен съд-Тополовград. Кандидат е Милена 

Иванова Семерджиева. Тя е предложение на административния 

ръководител. Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да 
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приеме решение, с което да определи на Милена Семерджиева 

комплексна оценка от атестацията „много добра”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се с 18 

гласа. 

 

2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – 

председател на Районен съд-гр.Тополовград 

Кандидат: 

- Милена Иванова Семерджиева – административен 

ръководител – председател на Районен съд-гр.Тополовград  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 

 ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

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

Милена Иванова Семерджиева – административен ръководител – 

председател на Районен съд-гр.Тополовград, комплексна оценка 

от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да проведе избор за назначаване на длъжността 

„административен ръководител – председател” на Районен съд-

Тополовград, в който да вземе участие Милена Иванова 

Семерджиева. Електронно гласуване предлагам с оглед на това, че 

е един кандидат. 

/В залата влиза Лазар Груев/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Поканете колегата Семерджиева. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

2.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТА И ПРОВЕЖДА ИЗБОР  за 

назначаване на административен ръководител – председател 

на Районен съд-гр.Тополовград, в който участва Милена 

Иванова Семерджиева – административен ръководител – 

председател на Районен съд-гр.Тополовград. 

 

/В залата влиза Милена Семерджиева/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, колега! Накратко да 

изложите Вашето виждане за ръководството на съда. 

МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема г-жо 

Председателстващ, уважаеми дами и господа членове на Висшия 

съдебен съвет, имам честта да застана пред вас обнадеждена от 

доверието, което ми е гласувал председателя на Ямболския 

окръжен съд с направеното предложение и мотивирана, както от 

постигнатите до момента много добри резултати в Районен съд-

Тополовград така и от предизвикателството занапред да 

допринасям за тяхното повишаване. 

На първо място, считам че един административен 

ръководител, за да има успех в работата си е необходимо да умее 

да създава много добра организация във всички служби, за да се 

постигне срочно и качествено правораздаване и обслужване на 

гражданите. В тази насока само за сведение искам да отбележа, че 

през изтеклата 2009г. в РС-Тополовград от разгледаните 

наказателни дела в тримесечен срок са приключени 99% при 88% за 

2004г. и за гражданските дела този процент е 95 при 82 за 2004г., 



 33 

което е показател за едно срочно правораздаване. Нямаме 

просрочени съдебни актове, нямаме подадени жалби за бавност.  

Относно качеството на правораздаването, висок е 

процента на потвърдените изцяло или частично актове по 

наказателни дела – 77% и гражданските дела 95%. 

На второ място, считам че е много важно да бъде 

създадена отлична атмосфера за работа и добър колектив. В тази 

насока аз работя в този съд повече от 15 години като съдия. От 

2005г. съм била административен ръководител. Много добре 

познавам качествата на хората, които работят в този съд и мога да 

ви уверя, че е създаден един добър колектив, в който всички 

работят с огромно чувство за отговорност, с огромно желание, 

взаимно се подкрепят и когато е необходимо всеки може да 

замества другия при нужда и да не се нарушава организацията на 

работа. В екипа на Тополовградския районен съд работят почтени, 

компетентни и много отговорни съдебни служители и магистрати, на 

които аз съм безкрайно благодарна, тъй като постигнатите добри 

резултати са плод и на техните усилия, на усилията на всеки един 

от тях. Много добри колегиални отношения сме създали с 

представителите на Районна прокуратура-Тополовград, с 

полицията, общинска администрация, въобще с всички органи и 

организации, с които работим съвместно. 

На трето място, считам че е много важно и не е без 

значение за постигане на успех в административната  работа и 

материалното, информационно и технологично обезпечаване. В 

тази насока през последните две години също съм положила 

максимални усилия. Колективът ни работи в чудесна съдебна 

сграда, която има прекрасни условия за работа, с добро 

оборудване, офис техниката и компютрите са 2008г. подновени. 
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Всички програмни продукти, които улесняват работата са внедрени 

при нас още 2005г. 

Мога да кажа, че постигнатите резултати ни дават на мен 

и на целия колектив основание да отстояваме авторитета на 

Районен съд-Тополовград като съдебна институция за бързо и 

качествено правораздаване и ще се стремим занапред, ако ми 

гласувате доверие, да повишим този авторитет и съответно 

доверието на обществото в съдебната система. Благодаря ви за 

вниманието! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате ли въпроси? /няма/ 

Благодаря за изложението! Изчакайте за резултата. /Милена 

Семерджиева излиза от залата/ Заповядайте, колеги! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Категорично подкрепям кандидатурата на 

г-жа Семерджиева на няколко основания. Първо, 

административният ръководител – председател на Окръжния съд в 

Ямбол в своята атестация е дал достатъчно аргументи за нейните 

делови и професионални качества. Отбелязан е специално факта, 

че е минимален броя на отменените и обжалвани съдебни актове 

постановени от нея и въобще от колегите в Районен съд-

Тополовград. Тя има един успешен мандат зад себе си и ние 

нямаме никакво основание да не дадем възможност да продължи в 

тази посока и разбира се да кажа, че от тримата съдии, които 

правораздават в Тополовград тя е единствената жена, тоест пишкин 

жена е, тоест да й дадем възможност да продължи и нататък. Аз 

лично й гласувам пълно доверие.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря! Има ли други 

изказвания? Да гласуваме електронно. Кворумът е 20. Гласувайте, 

колеги. Единодушно се приема. /В залата влиза Милена 
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Семерджиева/ Единодушно ви гласуваме доверие за втори мандат. 

Желаем Ви успех. 

МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА: Благодаря! /излиза от залата/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

2.3. След проведеното електронно гласуване, при 

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

"въздържали се" на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ  

НАЗНАЧАВА Милена Иванова Семерджиева – административен 

ръководител – председател на Районен съд-гр.Тополовград с ранг 

„съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – 

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

основно месечно трудово възнаграждение  съгласно Таблица № 1, 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

/Мотивите се съдържат в пълния стенографски 

протокол и в приложените към него материали/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, видно от резултата от вота, 

категорично Висшият съдебен съвет даде доверието си и 

възможността на колежката да бъде втори мандат председател на 

Районен съд-Тополовград. Затова допринася и това, че колежката 

от 94г. работи като съдия и има успешен мандат като 

административен ръководител, което показва, че тя безспорно 

притежава необходимите качества да се справи с тази задача, 

поради което и получи нашия вот. Да й пожелаем успешна работа. 

Продължаваме. Точка трета е оттеглена. 

 

3. /ОТТЕГЛЕНА/ 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка четвърта. Предложение на 

комисията относно провеждане на избор за заместник окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура-Бургас. Колеги, щатните бройки 

са две. Предложенията са за двама човека. За Ангел Георгиев и за 

Станимир Христов. И двамата са предложения на изпълняващия 

функцията „административен ръководител” на Окръжна 

прокуратура-Бургас. Комисията предлага на Висшия съдебен съвет 

да приеме решение, с което да определи на Станимир Христов 

комплексна оценка от атестацията „много добра”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме оценката. Приема се с 19 

гласа. 

 

4. ОТНОСНО: Избор за назначаване на заместник на 

административния ръководител – заместник окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура-гр.Бургас – 2 щатни бройки 

Кандидати: 

- Ангел Атанасов Георгиев – прокурор в Районна 

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

Протокол №31/22.07.2009г., т.32 – комплексна оценка от 

атестацията „много добра”/; 

- Станимир Христов Христов – прокурор в Окръжна 

прокуратура – гр.Бургас 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Станимир Христов Христов – прокурор в Окръжна прокуратура – 

гр.Бургас, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Другият кандидат Ангел Георгиев има 

приета оценка. Комисията предлага на Висшия съдебен съвет да 

приеме решение, с което да проведе избор за назначаване на 

заместник окръжен прокурор /две щатни бройки/. Предлагам 

решението да се гласува първо за единия, после за другия. Няма 

пречка, тъй като кандидатите са по един за двете щатни бройки. 

Предлагам да се подложи на обсъждане и гласуване кандидатурата 

на Ангел Атанасов Георгиев. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Мотивите са подробни и ясни. 

Гласуваме тайно, електронно. С 19 гласа „за” Ангел Георгиев е 

избран за заместник окръжен прокурор на ОП-Бургас. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

4.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 0 /нула/ 

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

от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ангел Атанасов Георгиев – прокурор в 

Районна прокуратура -гр.Поморие, с ранг “прокурор в АП” на 

длъжността „заместник-административен ръководител – 

заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – гр. 

Бургас, 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: Предлагам да се проведе избор за 

Станимир Христов Христов. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме тайно, електронно. С 19 

гласа „за” Станимир Христов също е избран за заместник окръжен 

прокурор на ОП-Бургас. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

4.3. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за", 0 /нула/ 

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

от ЗСВ НАЗНАЧАВА Станимир Христов Христов – прокурор в 

Окръжна прокуратура – гр.Бургас, с ранг “прокурор в АП” на 

длъжността „заместник-административен ръководител – 

заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – гр. 

Бургас, с ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово 

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

встъпване в длъжност. 

/Мотивите се съдържат в пълния стенографски 

протокол и в приложените към него материали/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Георги Пепеляшев - досегашен заместник на Военен съд - 

Сливен на длъжност "съдия" във Военен съд - Сливен, считано от 8 

декември 2009 г. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 



 39 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги 

Димов Пепеляшев - досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Военен съд гр. Сливен на 

длъжност "съдия" във Военен съд гр. Сливен с ранг "съдия във 

ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 

№ 1 на ВСС, считано от 08.12.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Павлета Добрева - съдия в 

Районен съд - Разград, 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 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Павлета Василева Добрева - съдия в Районен съд гр. Разград 

комплексна оценка "Много добра". 
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6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, 

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Павлета Василева 

Добрева - съдия в Районен съд гр. Разград 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 ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Даниела Томова - съдия в 

Окръжен съд - Варна, комплексна оценка от атестацията "много 

добра" и същата да бъде повишена на място в ранг "съдия в АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Даниела Димова Томова - съдия в Окръжен съд гр. Варна 

комплексна оценка "Много добра". 

 

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

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Димова Томова - 

съдия в Окръжен съд гр. Варна 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. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Милена Димитрова Дечева - съдия 

в Окръжен съд - Хасково, комплексна оценка от атестацията "много 

добра" и същата да бъде повишена на място в ранг "съдия във ВКС 

и ВАС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се решението. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Милена Димитрова Дечева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково 

комплексна оценка "Много добра". 

 

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

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Милена Димитрова 

Дечева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг „съдия в АС", на 

място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", 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 Маргарита Радева Делчева - 

съдия в Окръжен съд - Хасково, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и същата да бъде повишена на място в ранг "съдия 

във ВКС и ВАС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Маргарита Радева Делчева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково 

комплексна оценка "Много добра". 

 

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

т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Маргарита Радева 

Делчева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг „съдия в АС" на 

място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", 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 Жулиета Кръстева Серафимова - 

Димитрова - съдия в Окръжен съд - Хасково, 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 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Жулиета Кръстева Серафимова - Димитрова - съдия в Окръжен 

съд гр. Хасково комплексна оценка "Много добра". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Жулиета Кръстева 

Серафимова - Димитрова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково 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 ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Дария Митева - съдия в Районен съд - 

Плевен, на място в ранг "съдия в АС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа "за", 3 "против", 2 

"въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11. 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 

Дария Иванова Митева - съдия в Районен съд гр. Плевен 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. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Атанаска Китипова Янева - съдия 

в Окръжен съд - Благоевград, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и същата да бъде повишена на място в ранг "съдия 

във ВКС и ВАС". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Атанаска Иванова Китипова - Янева - съдия в Окръжен съд гр. 

Благоевград комплексна оценка "Много добра". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Атанаска Иванова 

Китипова - Янева - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград с ранг 

„съдия в АС", на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи на Минчо Стоянов Минев - съдия в Районен съд - Сливен, 

комплексна оценка от атестацията "много добра" и същият да бъде 

повишен на място в ранг "съдия в ОС". 

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

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Минчо Стоянов Минев - съдия в Районен съд гр. Сливен 

комплексна оценка "Много добра". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Минчо Стоянов Минев - 

съдия в Районен съд гр. Сливен на място в ранг „съдия в ОС", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което Павел Александров Ханджиев - заместник-

председател на Окръжен съд - Бургас, да придобие статут на 

несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14. 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 Павел 



 46 

Александров Ханджиев - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Бургас 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мирела Огнянова Кацарска - 

съдия в Районен съд - Варна, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и същата да придобие статут на несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Мирела Огнянова Кацарска - съдия в Районен съд гр. Варна 

комплексна оценка "Много добра". 

  

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Мирела Огнянова Кацарска - съдия в 

Районен съд гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 22.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Зорница Хайдукова - съдия в 

Софийски районен съд, комплексна оценка от атестацията "много 

добра" и същата да придобие статут на несменяемост. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Зорница Венциславова Хайдукова - съдия в Софийски районен 

съд комплексна оценка "Много добра". 

  

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Зорница Венциславова Хайдукова - 

съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 21.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Иван Петков - съдия в Районен 

съд - Благоевград, комплексна оценка от атестацията "много добра" 

и същият да придобие статут на несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Иван Йорданов Петков - съдия в Районен съд гр. Благоевград 

комплексна оценка "Много добра". 

  

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Иван Йорданов Петков - съдия в Районен 

съд гр. Благоевград ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, 

считано от 18.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да проведе периодично атестиране на Сара 

Николова Стойнова, като определя комплексна оценка от 

атестацията "много добра". Същата е съдия в Окръжен съд - Велико 

Търново. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Сара Христова Николова - 

Стоева - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново. 

 

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

Сара Христова Николова - Стоева - съдия в Окръжен съд гр. 

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

решение, с което да проведе периодично атестиране на Иванка 

Димова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново, като определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Иванка Атанасова Димова - 

съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново. 

 

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

Иванка Атанасова Димова - съдия в Окръжен съд гр. Велико 

Търново комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да проведе периодично атестиране на Славчо 

Петков - съдия в Окръжен съд - Търново, и да му определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

20. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Славчо Тодоров Петков - съдия 

в Окръжен съд гр. ВеликоТърново. 

 

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

Славчо Тодоров Петков - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

проведе периодично атестиране на Марийка Гаджонова - съдия в 

Окръжен съд - Велико Търново, и да й определи комплексна оценка 

от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Марийка Йорданова Гаджонова 

- съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново. 

 

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

Марийка Йорданова Гаджонова - съдия в Окръжен съд гр. Велико 

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

решение, с което да проведе периодично атестиране на Татяна 

Събева - съдия в Окръжен съд - Велико Търново, и да й определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

22. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Татяна Петкова Събева - съдия в 

Окръжен съд гр. Велико Търново. 

 

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

Татяна Петкова Събева - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново 

комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение,  с което да допълни решението си по протокол от 28 

април 1999 г., като ранга се чете: съдия във ВКС и ВАС. Явно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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23. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 

17/28.04.1999 г., с което Стефан Дечков Саранеделчев - съдия в 

Окръжен съд гр. Стара Загора е повишен в ранг "съдия ВКС", като 

ранга се чете "съдия във ВКС и ВАС". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допълни решението си по протокол от 2 март 

2004 г., с израза: със запазване на придобития ранг. Явно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 

06/02.03.2004 г. т. 26, с което Юлита Николова Георгиева е 

преназначена от длъжност "следовател" в Окръжна следствена 

служба гр. Монтана на длъжност "съдия" в Районен съд г. 

Берковица, с израза: със запазване на придобития ранг "съдия 

в ОС"; 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Венцислав Василев - председател на 

Районен съд - Русе, с отличие "благодарност и грамота" и парична 

награда в размер на основното месечно възнаграждение. Явно 

гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25. На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1, ал.3, т.1 

и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Венцислав Димитров Василев - 

административен ръководител - председател на Районен съд гр. 

Русе с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична 

награда в размер на основното месечно възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Военен съд - 

София с една щатна бройка, както и щатната численост на Военен 

съд - Варна с една щатна бройка и същевременно да увеличи 

щатна численост на Софийски районен съд с две щатни бройки. 

Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Военен съд 

гр. София с 1 (една) щатна бройка за длъжността "съдия", 

считано от датата на вземане на решението. 

 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Военен съд 

гр. Варна с 1 (една) щатна бройка за длъжността "съдия", 

считано от датата на вземане на решението. 
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26.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Софийски 

районен съд с 2 (две) щатни бройки за длъжността "съдия", 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да трансформира 15 незаети щатни бройки 

"младши следовател" в длъжност "прокурор", съгласно приложената 

таблица. Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

27. ТРАНСФОРМИРА 15 (петнадесет) незаети щатни 

бройки "младши следовател" в длъжност "прокурор" съгласно 

приложената таблица, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Данчо Марчев Славов за изпълняващ 

функциите "военно-окръжен прокурор" на Военно-окръжна 

прокуратура - Варна. Тайно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Данчо Марчев Славов - заместник на 

административния ръководител - заместник военно-окръжен 

прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. Варна за изпълняващ 

функциите "Административен ръководител - военно-окръжен 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 25.01.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Атанас Янков - прокурор в Районна 

прокуратура - Пловдив, на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

29. 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 

Атанас Георгиев Янков - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Пловдив 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. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ива Цанова - прокурор в 

Софийска районна прокуратура, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и да бъде повишена на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Ива Траянова Цанова - прокурор в Софийска районна прокуратура 

комплексна оценка "Много добра". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ива Траянова Цанова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура 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 Йордан Грамов - прокурор в 

Софийска районна прокуратура, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и същият да бъде повишен на място в ранг "прокурор 

в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Йордан Кирилов Грамов - прокурор в Софийска районна 

прокуратура комплексна оценка "Много добра". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Йордан Кирилов 

Грамов - прокурор в Софийска районна прокуратура 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 Красимир Тренчев - прокурор в 

Софийска районна прокуратура, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и същият да бъде повишен на място в ранг "прокурор 

в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Красимир Василев Тренчев - прокурор в Софийска районна 

прокуратура комплексна оценка "Много добра". 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимир Василев 

Тренчев - прокурор в Софийска районна прокуратура 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 Теодора Иванова Златева 

комплексна оценка от атестацията "много добра" и същата да бъде 

повишена на място в ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Теодора Иванова Златева - прокурор в Софийска районна 

прокуратура комплексна оценка "Много добра". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Теодора Иванова 

Златева - прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг 

„прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно 
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трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Даниела Михайлова Вълчева - 

прокурор в Районна прокуратура - Варна, комплексна оценка от 

атестацията "много добра" и същата да бъде повишена на място в 

ранг "прокурор в АП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Даниела Михайлова Вълчева - прокурор в Районна прокуратура 

гр. Варна комплексна оценка "Много добра". 

 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Михайлова 

Вълчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна 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 повиши Маргарит Камбуров - прокурор в 
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Районна прокуратура - Свиленград, на място в ранг "прокурор в 

ОП". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

35. 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 

Маргарит Илиев Камбуров - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Свиленград на място в ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово 

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

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Айше Ибрахим Джембазка - 

заместник-районен прокурор на Разлог, комплексна оценка от 

атестацията "много добра" и същата да придобие статут на 

несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

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

Айше Ибрахим Джембазка - заместник на административния 

ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура 

гр. Разлог комплексна оценка "Много добра".  

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Айше Ибрахим Джембазка - заместник на 

административния ръководител - заместник районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Разлог ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Иван Георгиев Иванов - прокурор 

в Районна прокуратура - Ямбол, комплексна оценка от атестацията 

"много добра" и същият да придобие статут на несменяемост. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Иван Георгиев Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Ямбол комплексна оценка "Много добра". 

  

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Иван Георгиев Иванов - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Ямбол ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Делчо Талев Илиев - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Хасково от 

заеманата длъжност "следовател". Пенсиониране. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОСВОБОЖДАВА Делчо Талев Илиев - следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково от заеманата 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура гр. Хасково, считано от 01.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Васил Малинов - прокурор в Окръжна 

прокуратура - Пазарджик, с отличие "служебна благодарност, 

грамота и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение". Явно гласуване. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПООЩРЯВА Васил Малинов Малинов - прокурор в Окръжна 
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прокуратура гр. Пазарджик с отличие "служебна благодарност и 

грамота" и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да поощри Таня Мадина - районен прокурор на 

Районна прокуратура - Пещера, с отличие "служебна благодарност, 

грамота и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме явно. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПООЩРЯВА Таня Петрова Мадина - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Пещера с отличие "служебна благодарност и грамота" и 

парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: 41 точка е оттеглена. 

Колеги, пристъпваме към гласуване за назначаване на 

свободните длъжности за младши магистрати. Законът е спазен. 

Сега само ми позволете да не повтарям за протокола, просто да 

съобщавам имената. Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Радостина Данаилова - младши съдия 

в Софийски градски съд на длъжност "съдия" в Софийски районен 

съд, считано от 19 март 2010 г. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Те са отразени. Има го пред нас. 

Тайно е гласуването. Приема се. 

 

42. ОТНОСНО: Назначаване на свободни щатни 

длъжности в органите на  съдебна власт на младшите магистрати, 

чиито срок на назначение изтича през 2010 г. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.1. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Радостина Владимирова Данаилова - младши съдия 

в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен 

съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Ивиана Йорданова - младши съдия в 

Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Районен съд - 

София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Достатъчно е само името и мястото. 

Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.2. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Ивиана Димчева Йорданова - младши съдия в 

Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен 

съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Атанас Маджев в Районен съд - София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.3. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Атанас Ангелов Маджев - младши съдия в Софийски 

градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

19.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Лора Митанкина - младши съдия в 

Софийски градски съд за съдия в Софийски районен съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.4. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Лора Миткова Митанкина - младши съдия в Софийски 

градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Галя Вълкова за съдия в Софийски районен съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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42.5. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Галя Горанова Вълкова - младши съдия в Софийски 

градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Силвия Цепова за съдия в Софийски районен съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.6. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Силвия Георгиева Цепова - младши съдия в 

Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен 

съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Цветанка Бенина за съдия в Софийски районен съд. 



 68 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.7. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Цветанка Тодорова Бенина - младши съдия в 

Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен 

съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Светослав Василев за съдия в Софийски районен съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.8. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Светослав Василев Василев - младши съдия в 

Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен 

съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 
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месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Валерия Братоева за съдия в Софийски районен съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.9. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Валерия Иванова Братоева - Дамгова - младши 

съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски 

районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Албена Ботева за съдия в Софийски районен съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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42.10. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Албена Марчева Ботева - младши съдия в 

Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен 

съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Тонка Мавродиева за съдия в Районен съд - Провадия. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.11. На основание чл.160, във вр. чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Тонка Мирославова Мавродиева - младши съдия в 

Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Провадия, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Методи Шушков за съдия в Районен съд - София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.12. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Методи Тодоров Шушков - младши съдия в 

Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен 

съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се назначи 

Ваня Иванова за съдия в Районен съд - Самоков. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.13. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Ваня Николаева Иванова - младши съдия в 

Софийски окръжен съд на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Самоков, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от  24.09.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Илиана Станкова за съдия в Районен съд - Ихтиман. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.14. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Илиана Валентинова Станкова - младши съдия 

в Софийски окръжен съд на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Ихтиман, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от  24.09.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи София Икономова за съдия в Районен съд - Благоевград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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42.15. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА София Георгиева Икономова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Благоевград, на длъжността "съдия" в Районен 

съд - гр. Благоевград с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните 

основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по 

длъжности, считано от  19.09.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Таня Спасова за съдия в Районен съд - гр. Петрич. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.16. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Таня Генчева Спасова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Благоевград, на длъжността "съдия" в Районен 

съд - гр. Петрич с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните 

основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по 

длъжности, считано от 05.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Галя Русева за съдия в Районен съд - Ямбол. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.17. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Галя Димитрова Русева - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Бургас, на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Ямбол с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 16.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Диляна Йорданова за съдия в Районен съд - Царево. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.18. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Диляна Николова Йорданова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Бургас, на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Царево с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 28.09.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Силвия Петрова за съдия в Районен съд - Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.19. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Силвия Владимирова Петрова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Бургас, на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Бургас с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 28.09.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Иван Дечев за съдия в Районен съд - Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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42.20. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Иван Георгиев Дечев - младши съдия в Окръжен 

съд - гр. Бургас, на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Бургас с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

28.09.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Вихрен Бъчваров за съдия в Районен съд - Варна. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.21. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Вихрен Николаев Бъчваров - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Варна, на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Варна с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от  06.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Елина Пеева на длъжността "съдия" в Районен съд - 

Провадия. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.22. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Елина Пламенова Пеева - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Варна, на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Провадия с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 06.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Владимир Балджиев за съдия в Районен съд - Велико 

Търново. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.23. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Владимир Митков Балджиев- младши съдия в 
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Окръжен съд - гр. Велико Търново, на длъжността "съдия" в 

Районен съд - гр. Велико Търново с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 23.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Ивайло Йорданов за съдия в Районен съд - Свищов. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: със 17 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.24. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ивайло Асенов Йорданов- младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Велико Търново, на длъжността "съдия" в 

Районен съд - гр. Свищов с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 23.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Петър Живков за съдия в Районен съд -Кула. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.25. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петър Валентинов Живков - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Видин на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Кула, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 27.09.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Иван Иванов за съдия в Районен съд - Козлодуй. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.26. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Иван Цветозаров Иванов - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Враца на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Козлодуй, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 27.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Емилия Дишева за съдия в Районен съд - Дряново. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.27. На основание чл.160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА Емилия Христова Дишева - младши съдия в Окръжен 

съд - гр. Габрово на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Дряново, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 01.10.2010 г. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Светлана Бъчева на длъжността "съдия" в Районен съд - 

Дупница. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
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42.28. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Светлана Йорданова Бъчева - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Кюстендил на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Дупница, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 01.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлагана ВСС да назначи 

Пламен Пенов на длъжността "съдия" в Районен съд - Луковит. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.29. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Пламен Иванов Пенов - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Ловеч на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Луковит, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 05.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Кристиян Петров за съдия в Районен съд - Брезник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.30. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Кристиян Божидаров Петров - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Перник на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Брезник, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 10.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Вера Тодорова за съдия в Районен съд 

- Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.31. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Вера Светославова Тодорова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Плевен на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Плевен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 
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месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 16.04.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Таня Георгиева за съдия в Районен съд - Пловдив. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.32. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Таня Аспарухова Георгиева - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 01.10.2010 г. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Диляна Славчова за съдия в Районен съд - Пловдив. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

42.33. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Диляна Василева Славчова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 01.10.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Христо Симитчиев за съдия в Районен съд - Пловдив. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.34. На основание чл.160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Христо Василев Симитчиев - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Николай Борисов за съдия в Районен съд - Разград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.35. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Николай Борисов Борисов - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Разград на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Разград , с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 22.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Атанас Христов за съдия в Районен съд - Разград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.36. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Атанас Дечков Христов - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Разград на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Разград , с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 



 86 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 05.04.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Ивайло Иванов за съдия в Районен съд - Русе. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.37. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ивайло Йосифов Иванов - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Русе на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Русе, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 05.10.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Галина Василева за съдия в Районен съд - Силистра. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.38. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал.1 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА  Галина Димитрова Василева - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Силистра на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Силистра, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 05.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Мария Христова за съдия в Районен съд - Русе. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.39. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Мария Гецова Христова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Сливен, на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Русе с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 17.09.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Мира Мирчева за съдия в Районен съд - Пазарджик. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.40. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Мира Симеонова Мирчева - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Сливен, на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Пазарджик с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 26.09.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Стою Згуров за съдия в Районен съд - Смолян. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.41. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Стою Христов Згуров - младши съдия в Окръжен 

съд - гр. Смолян на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Смолян, 

с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 
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на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Весела Гълъбова за съдия в Районен съд - Добрич. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.42. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Весела Иванова Гълъбова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Добрич на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Добрич, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 01.10.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Ива Димитрова за съдия в Районен съд - Свиленград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.43. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ива Тодорова Димитрова - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Хасково на длъжността "съдия" в Районен съд - 

гр. Свиленград, с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните 

основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по 

длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

продължи срока на Пламен Георгиев - младши съдия в Окръжен съд 

- Хасково, с шест месеца. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.44. На основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ продължава с 

шест месеца срока за назначение на Пламен Стоянов Георгиев - 

младши съдия в Окръжен съд - гр. Хасково, считано от 21.09.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

продължи срока с шест месеца на Александър Точевски - младши 

съдия в Окръжен съд - Хасково. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.45. На основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ продължава с 

шест месеца срока за назначение на Александър Венков Точевски - 

младши съдия в Окръжен съд - гр. Хасково, считано от 21.09.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Атанас Атанасов за съдия в Районен съд - Ямбол. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.46. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Атанас Димов Атанасов - младши съдия в 

Окръжен съд - гр. Ямбол на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. 

Ямбол, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, започваме прокуратурите. 

Комисията предлага на Съвета да назначи Галина 

Герасимова за прокурор в Районна прокуратура - Видин. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.47. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Галина Васкова Герасимова - младши прокурор 

в Районна прокуратура - гр. Видин на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Видин, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 02.04.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Виктор Тарчев за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.48. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Виктор Бориславов Тарчев - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 
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възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Десислава Пенева за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.49. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Десислава Любомирова Пенева - младши 

прокурор в Софийска районна прокуратура  на длъжността 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от 13.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Юлиана Радойнова за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.50. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Юлиана Симеонова Радойнова - младши 

прокурор в Софийска районна прокуратура  на длъжността 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от 29.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Росица Маринова за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.51. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Росица Христова Маринова - младши прокурор 

в Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 
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максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 14.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Иван Кадев за прокурор в Районна прокуратура - София. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.52. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Иван Костадинов Кадев - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 15.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Николай Попов за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.53. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Николай Йорданов Попов - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 13.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Искра Маринова за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.54. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Искра Недева Маринова - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 15.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Ахмед Кокоев за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.55. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Ахмед Хюсменов Кокоев - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Андрей Янкулов за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.56. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Андрей Иванов Янкулов - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 15.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Дойчо Тарев за прокурор в Софийска районна прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.57. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Дойчо Илиев Тарев - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 12.04.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Мария Николова за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.58. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Мария Иванова Николова - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Божидар Качуров за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.59. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Божидар Йорданов Качуров - младши прокурор 

в Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 27.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Петя Пешева за прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.60. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Петя Любомирова Пешева - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 14.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Стоян Мадин за прокурор в Софийска районна прокуратура. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.61. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Стоян Димитров Мадин - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура  на длъжността "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 13.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Димо Илиев за прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.62. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Димо Киров Илиев - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Пловдив на длъжността "прокурор" в 
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Районна прокуратура - гр. Пловдив, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 12.04.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Елена Гоцева на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Благоевград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.63. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Елена Серафимова Гоцева - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Благоевград на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Благоевград, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Радост Бошнакова за прокурор в Районна прокуратура - 

Бургас. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.64. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Радост Стоилова Бошнакова - младши прокурор 

в Районна прокуратура - гр. Бургас на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Антон Кондов за прокурор в Районна прокуратура - Варна. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.65. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Антон Христов Кондов - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Варна на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Варна, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Елена Димитрова за прокурор в Районна прокуратура - 

Варна. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.66. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Елена Йорданова Димитрова - младши 

прокурор в Районна прокуратура - гр. Варна на длъжността 

"прокурор" в Районна прокуратура - гр. Варна, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Мирослав Овчаров за прокурор в Районна прокуратура - 

Горна Оряховица. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 



 105 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.67. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Мирослав Тодоров Овчаров - младши прокурор 

в Районна прокуратура - гр. Велико Търново на длъжността 

"прокурор" в Районна прокуратура - гр. Горна Оряховица, с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

29.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Даниела Андреева за прокурор в Районна прокуратура - 

Пловдив. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.68. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Даниела Зефирева Андреева - младши 

прокурор в Районна прокуратура - гр. Кърджали на длъжността 

"прокурор" в Районна прокуратура - гр. Пловдив, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от 14.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Диана Мицканова на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Ловеч. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.69. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Диана Кирилова Мицканова - младши прокурор 

в Районна прокуратура - гр. Ловеч на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Ловеч, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Никола Ставрев на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Монтана. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.70. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Никола Венелинов Ставрев - младши прокурор 

в Районна прокуратура - гр. Монтана на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Монтана, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Атанас Атанасов на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Пазарджик. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.71. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Атанас Николаев Атанасов - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Пазарджик на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Пазарджик, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 28.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Калин Стоилов на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Перник. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.72. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Калин Асенов Стоилов - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Перник на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Перник, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 19.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Владимир Николов за прокурор в Районна прокуратура - 

Плевен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.73. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Владимир Валентинов Николов - младши 

прокурор в Районна прокуратура - гр. Плевен на длъжността 

"прокурор" в Районна прокуратура - гр. Плевен, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от 02.04.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Вили Димитров на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Русе. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.74. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА Вили Любенов Димитров - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Русе на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните 

основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по 

длъжности, считано от 02.04.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Павлина Узунова на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Разград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.75. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Павлина Малчева Узунова - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Разград на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Разград, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 01.04.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Миглена Маркова за прокурор в Районна прокуратура - 

Стара Загора. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.76. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Миглена Руменова Маркова - младши прокурор 

в Районна прокуратура - гр. Стара Загора на длъжността "прокурор" 

в Районна прокуратура - гр. Стара Загора, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от 15.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Милена Радева на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Сливен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.77. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Милена Радостинова Радева - младши 

прокурор в Районна прокуратура - гр. Сливен на длъжността 

"прокурор" в Районна прокуратура - гр. Сливен, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от 26.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Гинка Лазарова на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Смолян. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.78. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Гинка Георгиева Лазарова - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Смолян на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Смолян, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Иван Димитров на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Силистра. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.79. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Иван Гатев Димитров - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Силистра на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Силистра, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 20.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Цветомира Димитрова на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Хасково. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.80. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Цветомира Димитрова Димитрова - младши 

прокурор в Районна прокуратура - гр. Хасково на длъжността 

"прокурор" в Районна прокуратура - гр. Хасково, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне 

размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от 19.03.2010 г.  
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Румен Пенев на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Шумен. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.81. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Румен Ивайлов Пенев - младши прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Шумен на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Шумен, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Съвета да 

назначи Димитър Цвятков на длъжността "прокурор" в Районна 

прокуратура - Ямбол. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.82. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от 

ЗСВ, НАЗНАЧАВА  Димитър Цветанов Цвятков - младши прокурор 

в Районна прокуратура - гр. Ямбол на длъжността "прокурор" в 

Районна прокуратура - гр. Ямбол, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на 

максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и 

следователи по длъжности, считано от 16.03.2010 г.  

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Приключих! 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приключихте. Нямате от 

допълнителните точки. 

"Бюджет и финанси". 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Комисия "Бюджет и финанси" 

предлага на ВСС следното решение: Утвърждава промени по 

бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 година, 

съгласно приложението, неразделна част от решението. Явно е 

гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

43. 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. 
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СТЕФАН ПЕТРОВ: По следващата точка предлагаме 

следното решение: Дава съгласие на Прокуратурата на Република 

България да бракува лек автомобил "Лада" ВАЗ с ДК № РД 16-99 и 

втора точка: Дава съгласие на Прокуратурата на Република 

България да бракува лек автомобил "Лада" ВАЗ. Явно е 

гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

44. ОТНОСНО: Предложения на Прокуратурата на 

Република България за бракуване на служебни автомобили 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Прокуратурата на Република 

България да бракува лек автомобил „Лада" ВАЗ 21061 ДК № РВ 16-

99 ММ, рама №XTА210610К2131516, двигател №2103594995, 

съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на 

съдебната власт, приети с Протокол № 36/17.11.2004 г. на Висшия 

съдебен съвет, изменени и допълнени с решение на ВСС по 

протокол № 49/26.11.2008 г. 

 

44.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Прокуратурата на Република 

България да бракува лек автомобил „Лада" ВАЗ 2107 ДК № РВ 39-38 

ХВ, рама №XTА210700R0820487, двигател №21033088915, 

съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на 

съдебната власт, приети с Протокол № 36/17.11.2004 г. на Висшия 

съдебен съвет, изменени и допълнени с решение на ВСС по 

протокол № 49/26.11.2008 г. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисия "Съдебна администрация". 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема проф. Мингова, уважаеми 

колеги, упълномощен съм от името на проф. Мингова да ви прочета 

предложението за повишаване в ранг на служители в дирекция 

"Вътрешен одит" във ВСС. Предлагаме следното решение: ВСС да 

потвърди оценката на комисиите, назначени със заповеди, изписани 

са, от извършеното по реда на гл. трета от Вътрешните правила за 

провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и повишаване в 

ранг на вътрешните одитори в дирекция "Вътрешен одит" във ВСС 

атестиране на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните 

одитори Валентин Томов - държавен вътрешен одитор, Галина 

Петронова - главен вътрешен одитор и Калина Любенова - старши 

вътрешен одитор. На основание чл. 23, ал. 1 и 2 от Вътрешните 

правила за провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и 

повишаване в ранг на вътрешните одитори, определя нови рангове 

на следните служители: Валентин Ангелов - директор на дирекция 

"Вътрешен одит" - І ранг, Валентин Томов - държавен вътрешен 

одитор - І ранг и Галина Петронова - главен вътрешен одитор - ІІ 

ранг. Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/  

45. ОТНОСНО: Повишаване в ранг на служители в 

дирекция "Вътрешен одит" във ВСС 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

45.1. Висшият съдебен съвет потвърждава оценката на 

комисиите назначени със заповеди №№ 95-00-270/30.10.2009 г. и 
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95-00-271/30.10.2009 г. от извършеното по реда на гл. трета от 

Вътрешните правила за провеждане на конкурси за назначаване, 

атестиране и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция 

"Вътрешен одит" във Висшия съдебен съвет атестиране на 

ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори: 

Валентин Томов - държавен вътрешен одитор, Галина Петронова - 

главен вътрешен одитор, Калина Любенова - старши вътрешен 

одитор. 

45.2. На основание чл. 23, ал. 1 и 2 от Вътрешните 

правила за провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и 

повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция "Вътрешен 

одит" във ВСС определя нови рангове на следните служители: 

- Валентин Ангелов - дирекция на дирекция "Вътрешен 

одит" - І ранг; 

- Валентин Томов - държавен вътрешен одитор - І ранг; 

- Галина Петронова - главен вътрешен одитор - ІІ ранг. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Колеги, т. 46, това е предложение от 

комисията при ВСС да вземе решения за даване на съгласие за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, 

както следва. Обръщам обаче внимание, че е допусната техническа 

грешка в т. 8.1, с което ВСС дава съгласие за назначаване на 

съдебни служители 2 /две/ щатни бройки на длъжност "съдебен 

секретар" в Районен съд - гр. Плевен. Две арабско е изписано 

цифрово две, но като букви е изписано три. Моля да се поправи. Да 

се чете: Две щатни бройки за длъжност "съдебен секретар" в 

Районен съд - гр. Плевен. Гласуването е явно, колеги. 

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

46. 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. Окръжна прокуратура гр. Ловеч - 1 щ.бр. за „съдебен 

администратор" 

2. Окръжна прокуратура гр. Бургас - 1 щ.бр. за 

„съдебен администратор"; 

3. Окръжна прокуратура гр. Велико Търново - 1 щ.бр. 

за „деловодител-регистратура" и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител". 

4. Военно-апелативен съд гр. София - 1 щ.бр. за 

„административен секретар" 

5. Районен съд гр. Свиленград - 1 щ.бр. за 

„деловодител" 

6. Окръжен съд гр. Бургас - 3 щ.бр. за „съдебен 

помощник" и 1 щ.бр. за „системен администратор I-ва степен" 

7. Софийски градски съд - 7 щ.бр., както следва: 

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

- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"; 

- 1 щ.бр. за „компютърен оператор с деловодни функции"; 

- 1 щ.бр. за съдебен секретар" по чл. 68 от КТ; 

- 1 щ.бр. за „съдебен помощник" по чл. 68 от КТ; 

- 1 щ.бр. за „старши специалист"; 

- 1 щ.бр. за „призовкар" 

8. Районен съд гр. Плевен - 2 щ.бр. за „съдебен 

секретар" 

9. Районен съд гр. Варна - 1 щ.бр. за „деловодител" 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

46.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Окръжна прокуратура гр. Ловеч. 

 

46.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Окръжна прокуратура гр. Бургас.  

 

46.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

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

прокуратура гр. Велико Търново. 

 

46.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „административен секретар" 

във Военно-апелативен съд гр. София. 

 

46.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

съд гр. Свиленград. 

 

46.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 3 /три/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник"  и 1 

/една/ щ.бр. за „системен администратор I-ва степен" в Окръжен 

съд гр. Бургас. 
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46.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 7 /седем/ щ.бр. в Софийски градски съд, както следва: 

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

- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"; 

- 1 щ.бр. за „компютърен оператор с деловодни функции"; 

- 1 щ.бр. за съдебен секретар" по чл. 68 от КТ; 

- 1 щ.бр. за „съдебен помощник" по чл. 68 от КТ; 

- 1 щ.бр. за „старши специалист"; 

- 1 щ.бр. за „призовкар" 

 

46.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

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

Районен съд гр. Плевен. 

 

46.9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител" в Районен 

съд гр. Варна.  

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 47, пак във връзка с постъпили 

искания за назначаване на съдебна администрация на свободни 

щатни бройки в описаните звена на съдебната система - Военен съд 

- Пловдив, Окръжен съд - гр. Видин и Районен съд - гр. Девин, ВСС 

предлагаме да не дава съгласие за назначаване на съответните 

служители. Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

47. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 
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щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" 

предлага ВСС да не даде съгласие: 

 

1. Военен съд гр. Пловдив - 1 щ.бр. за „домакин" 

2. Окръжен съд гр. Видин - 1 щ.бр. за „призовкар". 

3. Районен съд гр.- Девин-1 щ.бр.за „деловодител-

регистратура" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

47.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжността „домакин" във Военен съд  

гр. Пловдив. 

Мотиви: Липса на финансови средства предвид 

занижения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.; 

Съотношението брой служители/брой магистрати е над 

средното за страната. 

 

47.2.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжността „призовкар" в Окръжен 

съд  гр. Видин. 

Мотиви: Липса на финансови средства предвид 

занижения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.;  

 

47.3.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжността „деловодител-

регистратура" в Районен съд  гр. Девин. 

Мотиви: Липса на финансови средства предвид 

занижения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.; 
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Съотношението брой служители/брой магистрати е над 

средното за страната. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 48, колеги, комисия "Съдебна 

администрация" предлага ВСС да приеме следното решение: 

Отхвърля искането за увеличаване щатната численост на Районен 

съд - гр. Стара Загора с една щатна бройка за "съдебен 

деловодител" и една щатна бройка за "съдебен секретар". Искането 

тук, колеги, е за откриване на нови щатни бройки, а не за 

разрешаване за назначаване на свободни щатове. Точка втора - 

указва на председателя на Окръжен съд - гр. Велико Търново да 

извърши трансформация на свободната щатна бройка за 

длъжността "системен администратори" в една щатна бройка за 

длъжността "съдебен помощник" и дава съгласие за назначаването 

на тази свободна щатна бройка за съдебен помощник. Гласуването 

е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жа Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Окръжният съд - Велико Търново без 

"системен администратор" ли ще остане? 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Той има две щатни бройки. 

РАДКА ПЕТРОВА: Добре. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

48. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за  увеличаване щатната численост с щатни бройки 

за съдебни служители: 
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1. Районен съд гр. Стара Загора - 1 щ.бр. за „съдебен 

деловодител" и 1 щ.бр. за „съдебен секретар". 

2. Окръжен съд гр. Велико Търново - 3 щ.бр. за 

„съдебен помощник".  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

48.1.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Стара Загора с 1 /една/ щ.бр. за 

„съдебен деловодител" и 1 щ.бр. за „съдебен секретар". 

48.2.1. УКАЗВА на председателя на Окръжен съд гр. 

Велико Търново да извърши трансформация на свободната щатна 

бройка за длъжността „системен администратор" в 1 /една/ щ.бр. за 

длъжността „съдебен помощник" и ДАВА СЪГЛАСИЕ за 

назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на 

трансформираната длъжност за „съдебен помощник". 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: По точка 49, колеги, комисия "Съдебна 

администрация" предлага ВСС да приеме следното решение: 

Указва на председателя на Районен съд - гр. Оряхово в 

длъжностната характеристика на съдебния служител, назначен на 

длъжност "огняр" да се изпише изрично задължение да обслужва 

парната система и на Районна прокуратура - гр. Оряхово. 

РАДКА ПЕТРОВА: Не е ли обща системата? 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Не е обща. Те са две съседни сгради и 

тъй като работата е съвсем малка за огняра, който работи в 

момента в Районен съд - гр. Оряхово, а няма смисъл да 
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поддържаме две щатни бройки, а такъв огняр в Районната 

прокуратура е необходим. Гласуването е явно. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

49. ОТНОСНО: Писмо № 7376/22.12.2009 г. от Валери 

Първанов - зам. на главния прокурор при ВКП за вменяване на 

допълнителни функции на съдебен служител на длъжност „огняр" в 

Районен съд гр. Оряхово за поддръжка на отоплителната 

инсталация в Районна прокуратура гр. Оряхово, поради липса на 

утвърдена щатна бройка за „огняр". 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Оряхово 

в длъжностната характеристика на съдебния служител, назначен на 

длъжност „огняр" да разпише изрично задължение да обслужва и 

Районна прокуратура гр. Оряхово. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-н Петров! 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Благодаря! Колеги, пред вас е 

доклада на комисията. Предлагаме следното решение: „Въз основа 

на доклада на Комисията по установяване и предотвратяване на 

конфликт на интереси и на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПРКИ 

приема, че по отношение на Евгени Георгиев - административен 

ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол 

не е налице конфликт на интереси при изпълнение на 

правомощията или задълженията му по служба." Явно е 

гласуването. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли  въпроси? Няма. Гласуваме. 

Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

50. ОТНОСНО: Доклад за извършена проверка по сигнал 

за установяване на конфликт на интереси за Евгени Георгиев - 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. Ямбол 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Въз основа на доклада на Комисията по установяване и 

предотвратяване на конфликт на интереси и на основание чл. 28, 

ал. 1, т. 2 от ЗПРКИ приема, че по отношение на Евгени Георгиев - 

административен ръководител-районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Ямбол не е налице конфликт на интереси при 

изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Правната комисия, г-н Сукнаров.  

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Комисията по правни въпроси 

предлага на ВСС да приеме решение, с което на основание чл. 75 

от ЗСВ съгласува проекта на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 2 от 2008 г. за съдебните заседатели, издадена от 

министъра на правосъдието. Вчера го обсъждахме въпроса, касае 

се за възнагражденията на съдебните заседатели. Нашият 

Вътрешен одит е излязал с доклад, с който одобрява и е включен в 

Наредбата. Вчера  пак поставих въпроса и не знам дали не е 

удачно, понеже днес разбрах от г-жа Митова, че в СГС възниква 

опасност на двама съдебни заседатели да им изтече мандата, ВСС 

дали да не възложи на Комисията по правни въпроси  да отправи 

предложение до министъра на правосъдието по негова преценка да 
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внесе спешно изменение и допълнение на ЗСВ в чл. 69, за мандата 

на съдебните заседатели. След неговото изтичане тези, които са 

започнали по административните и наказателни дела, да ги 

довършат.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Логично е, трябва законова 

промяна. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Може би до председателя на 

Народното събрание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: До председателя на Народното 

събрание, до министъра на правосъдието .... 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Не е ли по-добре да го вземем с 

решение на съвета. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Сега го взимаме това решение, ще 

изпратим такова писмо официално, без да посочваме конкретика на 

текста, нуждата от спешност..../към Саша Харитонова/ Ще го 

подготвите днес като текст и още след обяд мога да го подпиша. До 

Народното събрание, с копие до министъра на правосъдието. Но 

доколкото е спешен проблема, той може да бъде визиран и 

директно от народен представител. Вземаме това решение, заедно 

с проекта за Наредба. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

51. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за съдебните заседатели 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

51.1. На основание чл. 75 от ЗСВ съгласува проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за 

съдебните заседатели. 
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51.2. Да се изпрати писмо до председателя на 41-то 

Народно събрание, с предложение за допълнение на чл. 69 от ЗСВ, 

касаещ мандата на съдебните заседатели. 

 
АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисия Международно правно 

сътрудничество. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Колеги, комисията предлага да 

определите Майя Русева - съдия в СГС, за представител на 

България в Консултативния съвет на европейските съдии. Към тази 

точка е приложен кратък доклад от мен, във връзка с решението на 

комисията, с което ви предлагам да я назначим. Колегата Майя 

Русева е всъщност дефакто представител в този съвет от 2005 г. 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Познаваме я, известна е. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се решението. 

/След проведеното явно гласуване/  

 

52. ОТНОСНО: Определяне на представител на 

българската съдебна власт в Консултативния съвет на 

европейските съдии 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ Майя Русева - съдия в Софийски градски 

съд, за представител на България в Консултативния съвет на 

Европейските съдии. 

ЗАДЪЛЖАВА Майя Русева да информира регулярно 

Висшия съдебен съвет за дейността си в Консултативния съвет на 

Европейските съдии. 
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ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Допълнителната точка. Предлагаме 

ви да командироваме колегата Светла Данова, в качеството й на 

член на ВСС  и Вероника Николова - съдия в СГС, за участие в 30-

тата среща на националните лица за контакт в Брюксел. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме предложението. Приема 

се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в 30-тата среща на националните лица 

за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела, 1 - 2 март 2010 г., Брюксел 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.1. КОМАНДИРОВА за участие в 30-тата среща на 

националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела, за периода 28 февруари - 3 март 

2010 г., Брюксел 

- Светла Данова - член на Висшия съдебен съвет 

- Вероника Николова - съдия в СГС и национално лице 

за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела. 

1.2. Пътните разходи се поемат от Европейската 

комисия, като пътуването ще се извърши със самолет. 

1.3. Разходите за нощувки, дневни и медицинска 

застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
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ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Бих искала да оттегля втората 

допълнителна точка за представител на Прокуратурата, защото не е 

предложено на вашето внимание доклада с данни... 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Отлагаме я всъщност. Гласуваме 

отлагането на точката. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОТЛАГА т. 2 от допълнителния дневен ред. 
 
АНЕЛИЯ МИНГОВА: Попълване състава на постоянната 

Комисия по предложенията и атестирането. Заповядайте г-жо 

Маринова. 

ПЕНКА МАРИНОВА: За подкомисията на  прокурори и 

следователи предлагам г-жа Мая Кипринска и г-жа Радка Петрова, а 

за съдийската г-жа Капака Костова.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли други предложения? Ако 

няма, да гласуваме анблок предложенията, тъй като те изчерпват и 

възможностите. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

6. ОТНОСНО: Попълване състава на Комисията по 

предложенията и атестирането, чрез избор на нови членове. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ИЗБИРА за нови членове на Комисията по 

предложенията и атестирането г-жа Мая Кипринска, г-жа Радка 

Петрова и г-жа Капка Костова. 
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АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-жо Костова, да ми припомните, 

направихме ли избор за комисия МПС? 

КАПКА КОСТОВА: Да.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли някои други предложения? 

КАПКА КОСТОВА: Ако това е приключило...? Мисля, че 

гласувахме една допълнителна точка в дневния ред за избор на нов 

член на дисциплинарен състав. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Сега при дисциплинарните 

производства ще бъде. Изключваме камерите. Г-н Стоянов. 

 

 

 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: /камерите са включени/Уважаеми 

колеги, има ли някой да постави допълнителни въпроси преди да 

приключи заседанието? Заповядайте г-жо Данова. 

СВЕТЛА ДАНОВА: Колеги, тъй като днес не избрахме 

административен ръководител на ОС-Благоевград, той 

изпълняваше до сега тази функция /Красимир Аршинков/ аз 

предлагам да бъде предложен нов колега, който да изпълнява тази 

длъжност, а не да остава колегата Аршинков.  

И второ предложение имам. Да възложим на 

Инспектората към ВСС да извърши цялостна проверка на ОС 

Благоевград, за да стане ясно какво точно се е случвало там през 

този период, както за обществеността, така и за нас, защото той 

виждаме, че оспорва това, което е извършено от комисията, която 

ние избрахме и възложихме да извърши проверка. За един ден тя 
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не можеше да обхване всичко което би следвало да знае ВСС при 

избора на един административен ръководител. И не само заради 

това, а и във връзка с възникналите скандали в ОС Благоевград. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря, г-жо Данова! Имате 

думата, колеги.  

ЛАЗАР ГРУЕВ: Права е г-жа Данова. Формално нещата 

са така, че той е определен за временно изпълняващ длъжността до 

избирането на нов административен ръководител. Във всеки случай 

обаче той ще си подаде още утре оставката си и ще се оттегли от 

изпълнението на длъжността. Така че след като това се случи, по 

съответния ред, председателят на Апелативния съд трябва да 

направи предложение до ВСС или самият ВСС да вземе такова 

решение, и това вероятно ще се случи на следващото заседание. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: След като бъде депозирана... 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Що се касае за проверката, всички 

проверки са добре дошли, особено от Инспектората. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Значи, по първия въпрос не се 

налага да вземаме решение, очакваме това да се случи и ще 

предприемем действия. 

Второто предложение е напълно уместно, защото и 

колегата Аршинков има интерес такава проверка да бъде 

направена, независимо от резултата. Това е в интерес и на 

правосъдието. Така че направено е предложение да го подложим на 

гласуване - да възложим съобразно законовите правомощия 

проверката на Инспектората. Гласуваме, колеги. Има ли против? 

Въздържали се? Няма. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 



 133 

7. ОТНОСНО: Предложение за възлагане на проверка от 

Инспектората към ВСС на цялостната  дейност на Окръжен съд гр. 

Благоевград 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ВЪЗЛАГА на Инспектората към Висшия съдебен съвет 

да извърши проверка на цялостната дейност на  Окръжен съд гр. 

Благоевград. 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има ли други въпроси да поставим? 

/Няма/ В такъв случай закривам заседанието на Висшия съдебен 

съвет. 

 

 

 

/Закриване на заседанието - 12, 00 ч/ 

 

 

 

 

Стенографи: 

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

Таня Младенова 

16.02.2010 г. 
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      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
 
                проф.д-р АНЕЛИЯ МИНГОВА 
 

 


