
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 8 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА  25 ФЕВРУАРИ 2010 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Маргарита Попова – Министър на 

правосъдието и проф. д-р Анелия Мингова – Представляващ 

ВСС 

 

ОТСЪСТВА: Пламен Стоилов 

 

 

/Откриване на заседанието - 9, 40 ч/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, започваме заседанието 

на ВСС. Имаме ли предложения за промени в дневния ред? 

Предложение да се оттегли 35 точка ли?  

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Да. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Имаме и допълнителни точки. По 

отношение на тях има ли искания за промени, изменения, 

оттегляне, нещо още да допълним спешно. Нямаме. Тогава нека да 

гласуваме дневния ред с тази корекция за 35 точка. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ОТТЕГЛЯ т. 35 от дневния ред. 
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ІІ. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 

1. Проект на решение по молбата на Пеньо Христов 

Гурлевски – административен ръководител на Районна 

прокуратура гр. Троян за освобождаване от заеманата длъжност, 

на основание чл. 165, ал.1, т. 2 от ЗСВ, считано от 1.03.2010 г.  

Внася:  Комисия по предложенията и атестирането 

 

2. Проект на решение по предложението на Главния 

прокурор на РБ за определяне на Георги Любчев Аргиров – 

заместник на административния ръководител на Районна 

прокуратура гр. Троян за изпълняващ функциите на 

административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Троян, считано от 2.03.2010 г. до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител.  

Внася:  Комисия по предложенията и атестирането 

 

3. Проект на решение по предложението на Главния 

прокурор на РБ за определяне на Николай Иванов Иванов  – 

прокурор в Районна прокуратура гр. Брезник за изпълняващ 

функциите на административен ръководител на Районна 

прокуратура гр. Брезник, считано от 15.02.2010 г. до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител.  

Внася:  Комисия по предложенията и атестирането 

 

4. Проект на решение за командироване на 

представители на съдебната власт за участие в програма за 
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обучение на прокурори и съдии “Управление на съдилища и 

прокуратури”, за периода 31.03 -11.04.2010 г. в САЩ. 

Внася: Комисия “Международно правно 

сътрудничество” 

 

5. Проект на решение за командироване на 

представители на съдебната власт за участие в съвместна среща с 

експертите по комуникация от страните –членки на Европейската 

мрежа на съдебните съвети – 18 март 2010г. в Брюксел. 

Внася: Комисия “Международно правно 

сътрудничество” 

 

6. Внася: Дисциплинарен състав 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, минаваме към първа 

точка – връчване на отличия “служебна благодарност и грамота” на 

наши колеги. Поканете колегите да дойдат. 

/В залата влизат Васил Малинов и Венци Василев/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаеми колеги, имам 

удоволствието от името на Висшия съдебен съвет като министър на 

правосъдието да започна днешното заседание на ВСС с 

изключително приятното за мен задължение да Ви поздравя за 

отличния Ви професионализъм, заради което ВСС реши да бъдете 

отличени със служебна благодарност и връчване на грамота. 

Разбира се, ще спомена най-напред колегата Таня Мадина, която не 

присъства, за нея е първата грамота, тя ще й бъде предадена.  

Следващото отличие е за Васил Малинов. Заповядайте! 

И следващото отличие с удоволствие връчвам на Венци 

Василев. Заповядайте, колега!  
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Ако искат да кажат по една дума колегите, ако не – да 

продължаваме нататък. 

ВАСИЛ МАЛИНОВ: Благодаря Ви и приятно заседание! 

ВЕНЦИ ВАСИЛЕВ: Аз също безкрайно благодаря за 

високата чест, с която съм удостоен. Искам също да кажа, че на 

тази награда гледам като на една положителна оценка за дейността 

на Русенския районен съд и използвам случая да благодаря на 

моите колеги, без които нямаше да съм тук пред вас. Благодаря. 

/Ръкопляскания/ 

/От залата излизат Васил Малинов и Венци Василев/ 

 

 

1. Връчване на отличия  на поощрени магистрати 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.1. ВРЪЧВА на Васил Малинов Малинов – прокурор в 

Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик, отличие „служебна 

благодарност и грамота". 

1.2. ВРЪЧВА на Венцислав Димитров Василев – 

административен ръководител – председател на Районен съд – гр. 

Русе, отличие „служебна благодарност и грамота". 

1.3. ВРЪЧВА на Таня Петрова Мадина – 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – гр. Пещера, отличие „служебна благодарност и 

грамота". /Поради служебна ангажираност не присъства на 

награждаването/ 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Следващата точка е за 

назначаване на административни ръководители и на техни 

заместници. 

Г-н Шопов, заповядайте! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Благодаря. Предложение на комисията 

относно провеждане на избор за районен прокурор на Районна 

прокуратура – Своге. Кандидат е Борислава Барболова, 

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

че комисията предлага на ВСС да приеме решение за провеждане 

на избор за назначаване на длъжността “административен 

ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Своге, 

в който да вземе участие атестирания кандидат Борислава Иванова 

Барболова. 

/В залата влиза Борислава Барболова/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, това е кандидатът за 

административен ръководител. Заповядайте! 

БОРИСЛАВА БАРБОЛОВА: Благодаря. Уважаема г-жо 

Министър, г-жо Главен инспектор, уважаеми членове на Съвета, 

казвам се Борислава Барболова, на 35 години съм и кандидатствам 

за длъжността “административен ръководител” на Прокуратурата в 

Своге. За да ви представя себе си – имам над 10 години 

юридически стаж, целият прекаран в района, за който 

кандидатствам. През 1999 г. започнах работа там като следовател, 

а през 2006 г. се преместих в Прокуратурата, през 2007 г. станах 

заместник на административния ръководител. В тази връзка искам 

да ви уверя, че познавам спецификата на района, а подпомагайки 

административния ръководител мисля, че натрупах и известен 

административен опит. Имам изградени стабилни, положителни 

отношения с колегите от съда, с разследващите полицаи, а в 
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последните три години със заповед на административния 

ръководител изпълнявах и функциите по надзора за законност и 

опознах и работя добре и с контролните органи на територията на 

общината, като този аспект надзора за законност аз намирам за 

изключително важен в дейността на прокуратурата. В момента 

имаме много добри колегиални отношения, колектива работи 

ефективно, разбирам се добре и с прокурорите, имам такива добри 

отношения и с колегите от съда, които са доказани през годините.  

Отделно от това, прокуратурата работи в отлични условия, предвид 

на това, че от миналата година ние сме в нова Съдебна палата и 

материално-техническата ни база е на едно изключително високо 

ниво.  

Искам да ви уверя, че ако ми гласувате това доверие 

смятам на първо време да запазя това, което са постигнали 

предишните административни ръководители, защото считам, че 

това е един позитив в работата. Ще доразвия това. Ще държа на 

екипния принцип в работата на колегите. Ще държа на една 

непрекъсната комуникация с колегите от съда и разследващите 

полицаи, и ще държа на едно стриктно изпълнение на служебните 

задължения, така както ни е вменено от закона. Благодаря ви за 

вниманието. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, имате ли въпроси към 

колегата?  

/От залата излиза Борислава Барболова/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Това е предложение на главния 

прокурор, той в момента отсъства и аз смятам, че е изложил 

убедителни съображения, че колежката притежава необходимите 

професионални качества и нравствени качества.  
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, други изказвания има ли, 

становища? Ако няма, да преминем към гласуване. Приема се. 

/В залата влиза Борислава Барболова/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: На таблото не се вижда 

резултата, но с болшинство – 21 гласа “за”, без “въздържали се” и 

без “против”! Много поздрави на Своге и дръжте здраво района, 

защото той е малък, но е много близо до София, тила на София и е  

много важно там да се случват добри неща! 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Най-важният район! /шегува се/ 

/От залата излиза Борислава Барболова/ 

 

 ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ  НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

 

2. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Своге 

 

Кандидат: 

- Борислава Иванова Барболова – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Своге /Атестирана с решение на ВСС 

по Протокол № 5/04.02.2010 г., т. 22 - комплексна оценка „много 

добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 21 /двадесет и един/ гласа 

„за", 0 /нула/ „против" и 0 /нула/ „въздържали се", на основание 
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чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Борислава Иванова 

Барболова – заместник на административния ръководител – 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Своге, с 

ранг “прокурор в АП” на длъжността „административен 

ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр. 

Своге, 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/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Следваща точка, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Г-жо Министър, само за едно 

обобщаване, както приехме да вървим. 

Уважаеми колеги, видно от вота и направеното 

предложение от г-н главния прокурор ВСС прие, че колежката 

притежава необходимите професионални и нравствени качества, 

което даде основание да бъде назначена на този отговорен пост. 

Следващата точка е предложение относно провеждане 

на избор за “административен ръководител – районен прокурор” на 

Районна прокуратура – Русе. Кандидат е Георги Димитров Георгиев, 

предложение на главния прокурор. Същият е с определена оценка, 

така че комисията предлага на ВСС да приеме решение за 

провеждане на избор за назначаване на длъжността “районен 

прокурор” на Районна прокуратура – Русе, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Георги Димитров Георгиев. Електронно 

гласуване. 

/В залата влиза Георги Георгиев/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, колега! 
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Уважаема г-жо Председател, 

уважаема г-жо Главен инспектор, уважаеми дами и господа членове 

на ВСС. Кандидат съм за “административен ръководител” на 

Районна прокуратура – Русе. Казвам се Георги Димитров Георгиев, 

на 38 години съм и вече 11-та година работя в системата на 

Прокуратурата. Започнах като младши прокурор в Окръжна 

прокуратура, от 2001 г. съм прокурор в Районна прокуратура – Русе, 

а от 2006 г. съм заместник-административен ръководител. Екипа, в 

който имах възможността да работя считам, че през тези години се 

справи много добре с работата, работехме в дух на взаимно 

доверие и колегиалност, и идеята ми приемайки да се явя днес пред 

вас е да осигуря една приемственост в работата на прокуратурата. 

Резултатите ни бяха много добри. Ще ви кажа, че за 2009 г. Районна 

прокуратура – Русе е внесла 1081 дела в съда, от които до края на 

годината бяха приключени 988, или 91 % от делата. С това мисля, 

че осигурихме едно бързо и ефективно правосъдие на гражданите 

на град Русе и идеята ми е да продължим да работим по този начин. 

Основно работата ми е насочена в надзора, свързан със съдебната 

фаза от дейността на прокурорите, отговарях за деловодствата, за 

информационните системи, а от две години съм и говорител на 

Районната прокуратура. Занапред смятам да се концентрирам 

върху подобряване на работата на прокуратурата, свързана с 

равномерното разпределение на делата, да осигуря възможност за 

ротация по отделните надзори, което да позволи на прокурорите да 

се подготвят по-добре по всяка част от дейността и да поддържам 

ежедневно контакти с медиите, за да издигна авторитета на 

Прокуратурата. Ако успея да го направя смятам, че ще съм полезен 

за общата работа и ще оправдая доверието на главния прокурор, 

който ме е предложил, за което му благодаря. Благодаря. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря. Колеги, имате ли 

въпроси?  

/От залата излиза Георги Георгиев/ 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, аз се възползвам от 

случая да подкрепя и устно онова, което съм изложил писмено в 

предложението си за избора на г-н Георги Георгиев като районен 

прокурор на Русе. Надявам се, че неговата биография е достатъчно 

показателна за моите мотиви, онова, което чухме също според мен 

беше убедително, предлагам ви да подкрепите тази кандидатура. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, г-н Велчев. Колеги, 

нека да гласуваме ако няма други изказвания. 22 гласа “за”. Нека да 

влезе колегата. 

/В залата влиза Георги Георгиев/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колега, ето това е резултата от 

гласуването на колегите. Желая Ви всичко добро! 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Благодаря на всички! Пожелавам ви 

успешна работа! 

/От залата излиза Георги Георгиев/ 

 

3. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Русе 

 

Кандидат: 

- Георги Димитров Георгиев – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Русе /Атестиран с решение на ВСС по 

Протокол № 33/06.08.2009 г., т. 12 - комплексна оценка „много 

добра"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното изслушване и електронно 

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

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

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

заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура – гр. Русе, с ранг “прокурор в АП” 

на длъжността „административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - гр. Русе, 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: Уважаеми колеги, видно от вота ВСС 

даде кредит на доверие на един млад колега, чийто професионален 

път е единствено в Прокуратурата. Той изложи убедителна 

концепция, тези неща, от които се убедихме, че притежава 

необходимите професионални и нравствени качества, така че да му 

пожелаем успешен път. 

Следващата точка – предложение на комисията относно 

провеждане на избор за районен прокурор на Районна прокуратура 

– Попово. Кандидат е Стефан Христов Христов, предложението е на 

главния прокурор. Кандидатът е с приета оценка, така че комисията 

предлага на ВСС да приеме решение за провеждане на избор за 

назначаване на районен прокурор на Районна прокуратура – 

Попово, в който да вземе участие Стефан Христов Христов. 

/В залата влиза Стефан Христов/ 
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СТЕФАН ХРИСТОВ: Г-жо Председател, г-жо Главен 

инспектор, уважаеми членове на ВСС, кандидат съм за длъжността 

“районен прокурор” в Поповска районна прокуратура, тази длъжност 

и понастоящем заемам от 2005 година. Като приоритети за моята 

бъдеща работа като административен ръководител в Поповска 

районна прокуратура, ако получа вашия положителен вот за това, 

излагам две задачи – възстановяване на нашата щатна численост 

от 2006 г. когато бяхме с 4 прокурорски бройки, имаме 

необходимата обосновка за това от статистическите данни за 

натовареността на Поповската районна прокуратура, имаме и 

подкрепата на Окръжна прокуратура. Надявам се този въпрос да 

бъде поставен на вашето внимание скоро и да бъде разгледан, тъй 

като за нас основен проблем е натовареността. Друг проблемен 

въпрос, който за нас е от съществено значение и очакваме 

положителното ви решение в тази насока е преразпределение на 

помещенията в съдебната палата на Поповския районен съд. Има 

възможност за по-удачно преразпределение, което да реши въпрос, 

който за нас е много наболял, тъй като работим в едни доста по-

трудни условия от Поповския районен съд, а има адекватно 

разрешение на този проблем при наличие на воля от страна на …  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, заповядайте! Има ли 

въпроси към колегата Христов? Няма. Благодаря Ви. 

/От залата излиза Стефан Христов/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Велчев! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, колегата Христов е 

професионален прокурор, знаете, има 15 години стаж единствено и 

само в Прокуратурата, единствено и само в тази прокуратура, 

познава отлично проблемите й. Не беше необходимо да прави 

някакво особено забележително изложение, тъй като предполагам, 



 13

че проблемите на Районната прокуратура в Попово не са от такъв 

характер, че да занимава Висшия съдебен съвет с тях. Поставеният 

от него проблем за сградата очевидно трябва да търси решение и в 

сътрудничество с Министерство на правосъдието, но неговата 

биография е достатъчно солидна, оценката, която дава окръжния 

прокурор е достатъчно добра, предлагам да го изберем на 

предложеното място. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, гласуваме. Приема се. 

/В залата влиза Стефан Христов/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колега Христов, имате доверието 

на ВСС. Честито! Всичко добро Ви желая! 

СТЕФАН ХРИСТОВ: Благодаря. 

/От залата излиза Стефан Христов/ 

 

4. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Попово 

 

Кандидат: 

- Стефан Христов Христов – административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. 

Попово /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 

23/03.06.2009 г., т. 10.3. - комплексна оценка „много добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното изслушване и електронно 

гласуване, при получен резултат: с 21 /двадесет и един/ гласа 

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

чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стефан Христов Христов – 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 
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прокуратура – гр. Попово, с ранг “прокурор в ОП” на длъжността 

„административен ръководител - районен прокурор" на 

Районна прокуратура - гр. Попово, с ранг "прокурор в ОП", 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/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Следваща точка, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Само няколко думи. Уважаеми колеги, 

с вота си ВСС даде кредит на доверие на един колега, на който 

също професионалния път е бил само в Прокуратурата, той вече 

има успешен мандат, сега му възложихме още един мандат, 

убедени сме в неговите професионални и нравствени качества. 

Следващата точка – предложение на комисията относно 

провеждане на избор за районен прокурор на Районна прокуратура 

– Димитровград. Кандидат е Ангел Иванов Петров, предложението е 

на главния прокурор. Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Ангел Петров комплексна оценка 

от атестацията “много добра”. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 1 глас “въздържал 

се”. 

 

5. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Димитровград 

 

Кандидат: 

- Ангел Иванов Петров – прокурор в Районна 

прокуратура – гр. Ивайловград 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа “за”, “против” 

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Ангел Иванов Петров – прокурор в Районна прокуратура – гр. 

Ивайловград, комплексна оценка от атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на длъжността 

“районен прокурор” на Районна прокуратура – Димитровград, в 

който да вземе участие атестирания кандидат Ангел Иванов Петров. 

/В залата влиза Ангел Петров/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Петров! Имате 

думата! 

АНГЕЛ ПЕТРОВ: Казвам се Ангел Иванов Петров, от 

Ивайловград. В момента съм … Хасковската окръжна прокуратура 

от една година вече, кандидатствам за Димитровград за Районна 

прокуратура. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Тук сме само колеги, не се 

притеснявайте. Не е ли възможно! Ако искате да изчакаме, малко 

по-късно. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Може би да отложим изслушването на 

колегата. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да изчакаме. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Аз мога да кажа аргументите, с които 

съм го предложил. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Искате ли малко да починете 

навън? Може би след време ще направим изслушването, няма 

никакъв проблем, и след час, и след два. 

/От залата излиза Ангел Петров/ 

ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА: Той каза, че е в болнични. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Аз мисля, че изслушването е негово 

право, но както се казва ако ВСС реши, че предвид здравословното 

му състояние това не се налага, оттук нататък аз мога само да кажа, 

че той е бил настоятелно препоръчван от окръжния прокурор, 

заради това и аз съм подкрепил тази кандидатура приемайки, че 

окръжния прокурор познава работата му.  Както прецените. Той 

няма да може … 

БОЖИДАР СУКНАРОВ: Нека да каже, че не държи да 

бъде изслушан, за да приключим с гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Нека изчакаме, колеги. 

/говорят помежду си/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Аз мисля, че съобразно с 

неговото състояние в момента ще е по-добре да отложим 

гласуването. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Помоли ако позволява 

процедурата да не бъде изслушван. Ако позволява процедурата, 

казва, моля да не бъда изслушван. 

ГЛАСОВЕ: Да го отложим, да го отложим. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, с оглед 

здравословното състояние на кандидата, проявено по време на 

изслушването, аз правя предложение тази точка да се отложи за 

друга дата, за която кандидата ще бъде уведомен. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, да гласуваме 

предложението на г-н Шопов. Приема се. Отлагаме изборът на 
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административен ръководител на Димитровград за друго заседание 

на ВСС. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5.2. ОТЛАГА изслушването на кандидата за следващо 

заседание на Висшия съдебен съвет. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Продължаваме нататък. 

Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Районен съд – 

Казанлък с една щатна бройка “заместник-председател” и да 

увеличи щатната численост на Районен съд – Казанлък с една 

щатна бройка “съдия”. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Казанлък 

с една щатна бройка „Заместник на административния 

ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. 

Казанлък, считано от 14.10.2009 г. 

 

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд 
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гр. Казанлък с една щатна бройка “съдия” в Районен съд гр. 

Казанлък, считано от 14.10.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Районен съд – 

Лом с една щатна бройка “заместник-председател” и да увеличи 

числеността на същия съд с една щатна бройка “съдия”. Явно 

гласуване.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Недялка Свиркова – заместник-

председател на Районен съд – Пловдив на място в ранг “съдия в 

АС”. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Шопов, какво четете? 

ГЛАСОВЕ: Защо точка 7.2.? 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Сега чета 8 точка. 

ГЛАСОВЕ: Минахме, но не сме назначили. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: 6.2. не сме гласували. Нали трябва 

тайно гласуване за назначаването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Надежда Коева трябва да 

гласуваме. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Грешката е моя, извинете. Колеги, по т. 

6.1 гласувахме и сега комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Надежда Тодорова – досегашев 

административен на длъжността “съдия” в Районен съд – Казанлък. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Сега гласуваме Надежда Коева. 

Приема се. Благодаря. 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Надежда 

Тодорова Димитрова - Коева – досегашен административен 

ръководител – председател на Районен съд гр. Казанлък на 

длъжност “съдия” в Районен съд гр. Казанлък с ранг “съдия в АС”, 

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

считано от 14.10.2009 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Районен съд – 

Лом и да увеличи за “съдия”. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Лом с 

една щатна бройка „Заместник на административния 

ръководител – заместник-председател”, считано от 01.02.2010 г. 

 

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд 

гр. Лом с една щатна бройка “съдия”, считано от 01.02.2010 г. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Елена Радева – досегашен заместник 

на административния ръководител на длъжността “съдия” в 

Районен съд – Лом. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена 

Тодорова Радева – досегашен заместник на административния 

ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Лом на 

длъжност “съдия” в Районен съд гр. Лом с ранг “съдия в АС”, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от 01.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Недялка Димитрова Свиркова – 

заместник-председател на Районен съд – Пловдив, на място в ранг 

“съдия в АС”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Недялка 

Димитрова Свиркова – заместник на административния 

ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив 

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 повиши Цветан Колев – заместник-председател 

на Районен съд – Монтана, на място в ранг “съдия в АС”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Цветан Иванов 

Колев - заместник на административния ръководител – заместник-

председател на Районен съд гр. Монтана 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 за провеждане на периодично атестиране на Светла 

Дойчева – съдия в Районен съд – Севлиево и да й определи 

комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Светла Тотева Дойчева – съдия 

в Районен съд гр. Севлиево. 

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

Светла Тотева Дойчева – съдия в Районен съд гр. Севлиево 

комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Валерия 

Аврамова Христова – съдия в Районен съд – Севлиево, и да й бъде 

определена комплексна оценка от атестацията “много добра”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Валерия Иванова Аврамова - 

Христова – съдия в Районен съд гр. Севлиево. 

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

Валерия Иванова Аврамова - Христова – съдия в Районен съд гр. 

Севлиево комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Мирослава Данева – съдия в 

Районен съд – Варна, комплексна оценка от атестацията “много 

добра” и същата да придобие статут на несменяемост, считано от 

17 март 2010 година. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 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 

Мирослава Иванова Данева – съдия в Районен съд гр. Варна 

комплексна оценка “Много добра”. 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Мирослава Иванова Данева – съдия в 

Районен съд гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 17.03.2010 г. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Николай Николов – досегашен 

заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе, на 

длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10 

февруари 2010 г. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николай 

Александров Николов – досегашен заместник на 

административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Русе на длъжност “прокурор” в Окръжна 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 10.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Валентин Личева – досегашен 

заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе, на 

длъжност “прокурор” в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10 

февруари 2010 г. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 1 глас “въздържал 

се”. 
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/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 “въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14.  На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Валентина Личева Личева – досегашен заместник на 

административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Русе на длъжност “прокурор” в Окръжна 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 10.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да бъде назначен Пламен Иванов – досегашен 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна на длъжността 

“прокурор” в Окръжна прокуратура – Варна, считано от 25 януари 

2010 г. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Пламен 

Миланов Иванов – досегашен административен ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна на длъжност 

“прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг “прокурор във 
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ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 

№ 1 на ВСС, считано от 25.01.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Антония Донева – досегашен 

заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Разград, на 

длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура – Разград, считано 

от 10 февруари 2010 година. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Антония 

Савова Донева – досегашен заместник на административния 

ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура гр. Разград на длъжност “прокурор” в Окръжна 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 10.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да намали щатната численост на Окръжна 

прокуратура – Пловдив с една щатна бройка “прокурор” и да 

увеличи щатната численост на същата прокуратура с една щатна 

бройка “заместник-окръжен прокурор”. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив с една щатна бройка „прокурор”, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

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

съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив с една щатна бройка “Заместник на 

административния ръководител – заместник-окръжен 

прокурор”, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Любен Владимиров Иванов – 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище, 

комплексна оценка от атестацията “много добра” и същият да бъде 

повишен на място в ранг “прокурор в АП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Любен Владимиров Иванов – заместник на административния 
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ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

гр. Търговище комплексна оценка “Много добра”. 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Любен Владимиров 

Иванов – заместник на административния ръководител – 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Търговище 

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 Любомир Йорданов – прокурор в 

Районна прокуратура – Кюстендил, комплексна оценка от 

атестацията “много добра” и същият да бъде повишен на място в 

ранг “прокурор в ОП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Любомир Михайлов Йорданов – прокурор в Районна прокуратура 

гр. Кюстендил комплексна оценка “Много добра”. 

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

1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Любомир Михайлов 

Йорданов – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, на 

място в ранг “прокурор в ОП”, с месечно трудово 
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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 Елица Стен Лазарова – прокурор в 

Районна прокуратура – Варна, на място в ранг “прокурор в АП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Елица Стен 

Лазарова – 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 Росица Петкова Петрова – прокурор в 

Районна прокуратура – Варна, на място в ранг “прокурор в АП”. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица 

Петкова Петрова – 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 

определи на Валентина Владимирова Дачевска – прокурор в 

Районна прокуратура – Варна, комплексна оценка от атестацията 

“много добра” и същата да придобие статут на несменяемост, 

считано от датата на вземане на решението. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Валентина Владимирова Дачевска – прокурор в Районна 

прокуратура гр. Варна комплексна оценка “Много добра”. 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Валентина Владимирова Дачевска – 

прокурор в Районна прокуратура гр. Варна 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 определи на Вяра Асенова Алексиева – 

прокурор в Районна прокуратура – Варна, комплексна оценка от 

атестацията “много добра” и същата да придобие статут на 

несменяемост, считано от датата на вземане на решението. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, “въздържали се” няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

Вяра Асенова Алексиева – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Варна комплексна оценка “Много добра”. 

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

10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Вяра Асенова Алексиева – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да обяви бройките на административните 

ръководители и заместници на административните ръководители в 

органите на съдебната власт, които се освобождават поради 

изтичане на мандата или са вакантни, както следва, по приложения 

списък, в 14-дневен срок да се публикуват в интернет-страницата. В 

1.3. сме отразили нашето решение, че при подаване на 

предложения следва да се спазват указанията за мотивирани 

становища от административните ръководители и решението да се 
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публикува в интернет-страницата на ВСС на 4 март 2010. Явно 

гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

24. ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за 

административни ръководители, чийто мандат изтича или са 

вакантни. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

24.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 

1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните 

ръководители и заместници на административните ръководители в 

органите на съдебната власт, които се освобождават поради 

изтичане на мандата им или са вакантни, както следва: 

 

1. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Левски – вакантна.    

2. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Самоков – изтичащ мандат – 16.03.2010 

г.  

3. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Благоевград – изтичащ мандат – 

20.04.2010 г.    

4. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Добрич – изтичащ мандат – 21.04.2010 г.    
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5. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Малко Търново – изтичащ мандат – 

21.04.2010 г.    

6. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Нови Пазар – изтичащ мандат – 

25.04.2010 г.    

7. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Исперих – изтичащ мандат –25.04.2010 г.    

8. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Шумен – изтичащ мандат – 25.04.2010 г.    

9. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Златоград – изтичащ мандат – 25.04.2010 

г.    

10. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Видин – изтичащ мандат – 25.04.2010 г.    

11. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Севлиево – изтичащ мандат – 25.04.2010 

г.    

12. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Петрич – изтичащ мандат – 26.04.2010 г.    

13. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Разлог – изтичащ мандат – 26.04.2010 г.    

14. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Харманли – изтичащ мандат – 26.04.2010 

г.    

15. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Хасково – изтичащ мандат – 28.04.2010 г.    
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16. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Търговище – изтичащ мандат – 

20.04.2010 г.    

17. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Ловеч – изтичащ мандат – 01.05.2010 г.    

18. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Балчик – изтичащ мандат – 03.05.2010 г.    

19. Административен ръководител – военно-окръжен 

прокурор на Военно–окръжна прокуратура – гр. София – изтичащ 

мандат – 27.04.2010 г. 

20. Заместник на административния ръководител -

заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Варна 

– изтичащ мандат – изтичащ мандат – 29.04.2010 г. 

21. Заместник на административния ръководител -

заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. 

Пловдив – вакантна 

22. Заместник на административния ръководител -

заместник – председател на Апелативен съд – гр. Велико Търново и 

ръководител на наказателно отделение – вакантна 

23. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Несебър – вакантна 

 

24.1.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на 

свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите 

за заемане на свободните длъжности следва да подадат в 

администрацията на ВСС  заявление /свободен текст/, че желаят 

да участват в избора за административен ръководител на 

съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага 

служебна бележка от административния ръководител, 
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удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната 

власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 

40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и 

организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, 

повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и 

следовател. 

 

24.1.3. При подаване на предложения и заявление за 

участие в обявените избори следва да се спазват изискванията за 

мотивирани становища от административните ръководители, 

съгласно решение на ВСС по протокол № 04/28.01.2010 г., т. 2. 

 

24.1.4. Решението да се публикува в Интернет-

страницата на ВСС на 04.03.2010 г. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Допълнителните точки. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Пеньо Христов Гурлевски от 

заеманата длъжност „районен прокурор" на РП гр. Троян, считано от 

1 март 2010 г., подаване на оставка. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ОТНОСНО: Молба от Пеньо Христов Гурлевски за 

освобождаване от заеманата длъжност „административен 

ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Троян, 

на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 01.03.2010 г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

Пеньо Христов Гурлевски от заеманата длъжност 

„административен ръководител - районен прокурор" на 

Районна прокуратура гр. Троян, считано от 01.03.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Георги Любчев Аргиров за 

изпълняващ функциите „районен прокурор" на РП Троян, до 

встъпването в длъжност на нов административен ръководител. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

ОТНОСНО: Предложение на Главния прокурор за 

определяне на Георги Любчев Аргиров - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Троян за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Троян с ранг "прокурор в АП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

02.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Георги Любчев Аргиров - заместник на административния 
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ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

гр. Троян за изпълняващ функциите на административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Троян с ранг "прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 02.03.2010 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Николай Иванов за изпълняващ 

функциите на „административен ръководител - районен прокурор"на 

Брезник, считано от 15.02.2010. г до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа „за"/ 

3.ОТНОСНО: Предложение на Главния прокурор за 

определяне на Николай Иванов Иванов - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Брезник за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Брезник с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с месечно 

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

15.02.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Николай Иванов Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Брезник за изпълняващ функциите на административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 
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Брезник с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

15.02.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, Бюджет и финанси. 

Заповядайте, г-н Колев! 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 25 комисията предлага на ВСС да 

вземе решение, с което да приеме за сведение информацията за 

изпълнение на  бюджета на съдебната власт към 31 януари 2010, 

съгласно приложението. Явно е гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

25.ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета 

на съдебната власт към 31.01.2010 г. 

 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
 

 
Приема за сведение информацията за изпълнението на 

бюджета на съдебната власт към 31.01.2010 г. 

 

ИВАН КОЛЕВ: по т. 26 комисията предлага ВСС да вземе 

решение, с което в изпълнение на Решение № 7 на Министерски 

съвет от 7 януари 2010 г. за погасяване на начислени, но 

неизплатени задължения от 2009 г. за сметка на наличности по 

сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт, да се 
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утвърдят промени в бюджета на съдебната власт, както следва и 

съгласно приложенията към тях. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме.  

/След проведеното явно гласуване/ 

 
26.ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции на бюджета на 

съдебната власт за 2010 г. на основание Решение № 7 на 

Министерския съвет от 07.01.2010 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

26.1. В изпълнение на Решение № 7 на Министерски 

съвет от 07.01.2010 г. за погасяване на начислени, но неизплатени 

задължения от 2009 г. за сметка на наличности по сметки от 

предходни години по бюджета на съдебната власт УТВЪРЖДАВА 

промени по бюджета на съдебната власт, както следва: 

26.1.1. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С 27 436 367 

лв.,в това число по параграфи: 

§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала" с 27 

436 367 лв. 

Увеличението е за сметка на наличности по сметки от 

предходни години по бюджета на съдебната власт. 

26.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на 

съдебната власт за 2010 г. по §§ 01-09 „ДМС и други допълнителни 

възнаграждения" с 27 436 367 лв. по приложения списък 

(Приложение № 1), неразделна част от решението. 

Средствата за увеличението са за сметка на преходния 

остатък по бюджета на съдебната власт. 
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26.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да внесе в 

Министерски съвет, Сметна палата и Министерство на финансите 

актуализираните бюджетни сметки на органите на съдебната власт 

съгласно утвърдените по т. 1 и т. 2 промени по приложения № 2, № 

3 и № 4, неразделна част от решението. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 27 комисията предлага да се 

утвърдят промени по бюджетните сметки на органите на съдебната 

власт за 2010 г., съгласно приложението. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

27.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

ИВАН КОЛЕВ: По т. 28 комиисията предлага ВСС да 

приеме решение, с което да даде съгласи е да се отпуснат 

еднократни парични помощи от фонда на СБКО на седем 

служители от съдебната система, има ги по списък. Явно е 

гласуването. 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ИНВАН КОЛЕВ: По т. 29 комисията предлага да се вземе 

решение, с което да се утвърди актуализираната Таблица на ВСС, 

по т. 2 да се утвърди актуализирания ЕК на длъжностите и т. 3 - да 

се отменят решенията на ВСС по  т. 2.6, 2.7 и 2.8 от раздел „Бюджет 

и финанси" по протокол № 33/02.10.2004 г., по т. 10 от раздел 

„Бюджет и финанси" по протокол № 24/17.05.2006 г. и по т. 1.2 от 

раздел "Бюджет и финанси" по протокол № 28/12.09.2007 г. Явно е 

гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

29.ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализирани Таблица 

№ 1 на ВСС и Класификатор на длъжностите за съдебни служители 

 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

29.1. УТВЪРЖДАВА актуализирана Таблица № 1 на ВСС 

в сила от 01.04.2010 г., съгласно приложението. 

 

29.2. УТВЪРЖДАВА актуализиран Класификатор на 

длъжностите за съдебни служители в администрацията на органите 

на съдебната власт в сила от 01.04.2010 г., съгласно приложението. 

 

29.3. ОТМЕНЯ решенията на Висшия съдебен съвет по т. 

2.6, 2.7 и 2.8 от раздел „Бюджет и финанси" по протокол № 
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33/02.10.2004 г., по т. 10 от раздел „Бюджет и финанси" по протокол 

№ 24/17.05.2006 г. и по т. 1.2 от раздел "Бюджет и финанси" по 

протокол № 28/12.09.2007 г. 

 

ИВАН КОЛЕВ: Аз приключих, благодаря. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Съдебна администрация. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо Министър, уважаеми 

колеги, т. 30 са искания от административни ръководители за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки. 

Няма да ги изброявам, те са от т.1 до т. 9. Даваме съгласие за 

назначаването на тези служители на свободните щатни бройки в 

съответните звена на съдебната власт. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

30. 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. Административен съд гр. Перник - трансформиране 

на 1 щ.бр. „административен секретар" в  щ.бр. за „съдебен 

помощник" и назначаване на 1 щ.бр. за „съдебен помощник". 

2. Окръжен съд гр. Варна - 1 щ.бр. за „призовкар-

чистач" и 1 щ.бр. за „призовкар" по чл. 68 от КТ. 

3. Окръжен съд гр. Враца - 1 щ.бр. за „шофьор" 

4. Районен съд гр. Пловдив -  2 щ.бр. за „компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции"; 1 щ.бр. за „призовкар" и 

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

„съдебен архивар" 

6. Районен съд гр. Монтана - 1 щ.бр. за „главен 

счетоводител" 

7. Административен съд гр. Бургас - трансформиране 

на 3 щ.бр. „съдебен секретар-протоколист" в  3 щ.бр. за „съдебен 

помощник" и  назначаване на 3 щ.бр. за „съдебен помощник". 

8. Окръжна прокуратура гр. София /следствен отдел/ 

- 1 щ.бр. за „шофьор"; 

9. Военно-окръжна прокуратура гр. Варна - 1 щ.бр. за 

„чистач". 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за трансформиране на 1 /една/ 

щ.бр. „административен секретар" в щ.бр. за „съдебен помощник" и 

назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност 

„съдебен помощник" в Административен съд гр. Перник. 

2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар-чистач" и 1 /една/ 

щ.бр. за „призовкар" по чл. 68 от КТ в Окръжен съд - гр. Варна. 

3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

гр. Враца. 

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебни  

служители - 4 /четири/ щ.бр. в Районен съд гр. Пловдив, както 

следва: 

- 2 /две/ щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ 

деловодни функции" 

- 1/една/ щ.бр. за „призовкар" 
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- 1 /една щ.бр. за „чистач" 

5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

съд - гр. Велико Търново. 

6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районен съд - гр. Монтана. 

7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за трансформиране на 3 /три/ 

щ.бр. „съдебен секретар-протоколист" в 3 /три/ щ.бр. за „съдебен 

помощник" и назначаване на съдебни служители - 3 /три/ щ.бр. на 

длъжност „съдебен помощник" в рамките на бюджетната сметка в 

Административен съд гр. Бургас. 

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

прокуратура - гр. София. 

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач" в Военно-окръжна 

прокуратура - гр. Варна. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: 31-ва точка е отново във връзка с 

постъпили искания от РС Своге. Предлагаме ВСС да отхвърли това 

искане, като указва на председателя на съда при необходимост да 

извърши необходимата трансформация на допълнителна щатна 

бройка, по целесъобразност, и да възложи изпълнението на 

допълнителни функции на друг служител. Става дума за управител 

на съдебната сграда. РС гр. Своге не е толкова натоварен съд и 

освен това има достатъчен брой служители. Съотношението е едно 

към четири цяло и шейсет и седем, което е доста над средното. 
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Средното е едно цяло и седемдесет и три и затова не отпускаме 

щат. Искат там нов щат. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Той може да не е, но е важен за съда. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: При това съотношение предлагам да 

подкрепите това предложение на комисия „Съдебна 

администрация". Гласуването е явно. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: И нарочно отделих подточка 2 за да ви 

запозная с един проблем в Бяла Слатина. В Бяла Слатина през 

2006 г. председателката на РС тогава г-жа Грамовска, на практика е 

трансформирала двете щатни бройки за чистачки, тъй като 

съдебната сграда е голяма, в деловодителки, въпреки, че видимо от 

натовареността и съотношението магистрати-съдебни служители, 

това не е било необходимо, е сключила договор с външна фирма за 

почистване на сградата. През лятото на 2009 г. направения 

вътрешен одит от ВСС е дал изрични указания този договор да бъде 

прекратен, който всъщност е изтичал през септември 2009 г. 

Одитният доклад  с тази категорична императивна препоръка е бил 

връчен лично на г-жа Грамовска, тя се е подписала, но независимо 

от това септември месец 2009 г, няколко дни преди да напусне 

длъжността „председател" е сключила нов такъв договор с друга 

фирма. И в момента сме изправени пред един много труден 

проблем и затова отказваме. Всъщност, искането на сегашния 

председател на РС гр. Бяла Слатина е за отпускане на две нови 

щатни бройки за чистач на тази сграда. От направения анализ на 

положението на този съд, като се има предвид натовареността, 

съотношение магистрати- служители, стигнахме до извода, че 

деловодителите, така  наречената специализирана администрация 

и съдебни секретари са повече отколкото е необходимо. Затова 
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взехме решение да укажем на сегашния председател на РС Бяла 

Слатина да съкрати или да преназначи щатни бройки от 

деловодители в чистачи, или ако трябва да ги освободи. Колеги, не 

бива да се притесняваме от това обстоятелство, тъй като в 

държавната администрация на страната се освобождават стотици, 

да не казвам хиляди държавни служители. Считам, че това решение 

е правилно, това е държавническо решение, с оглед пестене 

средства на съдебната власт. В тази връзка устно съм поканил г-жа 

Житарска да направи предложение до ВСС за налагане на 

наказание на г-жа Грамовска, за това, че не е изпълнила 

препоръката на ВСС и на практика е нанесла и финансова щета на 

РС Бяла Слатина. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Стоянов. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Благодаря, г-жо Министър! Аз не 

оспорвам предложението на колегата Велев, напротив, подкрепям 

го, но искам да направя едно допълнително предложение, да 

възложим на одита на ВСС да провери именно този договор. Това 

за мен са щети на бюджета на съдебната власт, това са нанесени 

щети на бюджета на съдебната власт при все, че през 2009 г. има 

взето решение на ВСС, което указва на всички административни 

ръководители да се правят максимални икономии на бюджетните 

средства. Не е възможно да имаш по щат чистачи и да наемеш 

фирма да ти чисти. Ами това са разходи. Не знам колко струват, но 

може би заради това трябва да възложим на одита към ВСС да 

направи и вече да видим ще се сезира ли прокуратура или по какъв 

начин ще се търси финансова отговорност. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Прави предложение колегата 

Стоянов, така че нека да го отразим в протокола. 
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ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Аз искам да обърна внимание, че г-жа 

Грамовска е тази председателка на съд, която ако си спомняте 

миналата година наказахме заради това ,че във връзка с искане от 

една на документи, които всъщност бяха неистински документи е 

образувано наказателно производство, тя наложи обезпечителна 

заповед на 3000 тона зърно на местната кооперация и нещо повече, 

разпореди това зърно да бъде превозено в склад на трето лице. 

Благодарение на бързата реакция на гражданите от този район, 

които спряха тези автомобили, ние спасихме от глад едно голямо 

населено място. Върховният административен съд потвърди 

нашето решение, с което тя беше наказана, тъй като знаете, че 

имаше някои възражения дали в крайна сметка ВСС, с това 

решение за дисциплинарно наказание не навлиза по въпроси, които 

са по същество на делото. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз се опасявам, че с всичките тези 

нарушения, този съд сега в крайна сметка кой ще го чисти? Те 

нямат щат, защото са заети./голямо оживление/ Не взехме 

решение, само за това поставям въпроса. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Не, вижте, тук става въпрос и за 

евентуалната превенция, професор Груев.... 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Превенцията добре, ама кой ще чисти 

съда? 

ИВАН КОЛЕВ: Той има сключен договор с фирмата, 

който не е изтекъл, така че няма как и да се прекрати толкова лесно, 

защото трябва да се плащат неустойки./Министър Попова изразява 

несъгласие с казаното/ 

РАДКА ПЕТРОВА: Може да се сложи съвместяване - 

„деловодител, той и чистач"... 
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ИВАН КОЛЕВ: Така е... 

РАДКА ПЕТРОВА: Не бива да става обратното - от 

чистач на деловодител. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: На призовкаря може да се възложи. 

АНА КАРАИВАНОВА: Едно време така бяха - призовкар-

чистач. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Продължават да са така на много 

места. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, други изказвания, 

предложения имате ли по казуса? /Чува се: Да гласуваме/ 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Не, те имат и огняр, освен призовкар и 

архивар....Какво прави огняра през лятото? 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, гласуваме. Приемат се 

предложенията. Допълнителен одит по предложението на г-н 

Стоянов ще гласуваме ли да се прави или .... 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: Аз чух сега колегата Петров да казва, 

че имало одит. Ако има заключение няма нужда тогава. Оттеглям си 

предложението. Друг е въпросът каква отговорност да се търси. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

31.ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за  увеличаване щатната численост с щатни бройки 

за съдебни служители: 

1. Районен съд гр. Своге - 1 щ.бр. за „управител на 

съдебна сграда". 

2. Районен съд гр. Бяла Слатина - 2 щ.бр. за „чистач".  

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

 

1.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Своге с 1 /една/ щ.бр. за „управител 

на съдебна сграда". 

1.2.  УКАЗВА на председателя на съда при 

необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по 

целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни 

функции на друг служител. 

 

2.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Бяла Слатина с 2 /две/ щ.бр. за 

„чистач". 

2.2.  УКАЗВА на председателя на съда при 

необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по 

целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни 

функции на друг служител. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Конфликт на интереси. Г-н 

Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Благодаря, г-жо Министър! Колеги, 

пред вас е доклада. Предлагам на ВСС 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 за Огнян Илиев Басарболиев - 

административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура гр. Русе и Борислав Иванов Велков - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе не 
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е налице конфликт на интереси при изпълнение на задълженията 

им по служба." Явно е гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте, колеги. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

32. ОТНОСНО: Доклад за извършена проверка по сигнал 

за установяване на конфликт на интереси по отношение на 

окръжния и районния прокурори на гр. Русе 

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 за Огнян Илиев Басарболиев - 

административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура гр. Русе и Борислав Иванов Велков - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Русе не е налице конфликт на интереси при 

изпълнение на задълженията им по служба. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: От допълнителните точки МПС. 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Точка 4 от допълнителните, 

предлагаме ви да командировате за участие прокурори и съдии в 

програмата за обучение „Управление на съдилища и прокуратури" в 

САЩ, от  31 март - 11 април 2010 г. колегите Даниела Атанасова, 

Боряна Димитрова, Ванухи Аракелян, Красимир Влахов  и Габриела 

Бакалова. Тези лица са посочени от Американското посолство. 

Виждате, там са приложени други материали относно участието в 

самото мероприятие. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 
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/След проведеното явно гласуване/ 

4.ОТНОСНО: Участие на прокурори и съдии в програма 

за обучение „Управление на съдилища и прокуратури" в САЩ, за 

периода 31 март - 11 април 2010 г. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4.1. КОМАНДИРОВА за участие на прокурори и съдии в 

програма за обучение „Управление на съдилища и прокуратури" в 

САЩ, за периода 31 март - 11 април 2010 г.: 

-  Даниела Атанасова - съдия в Апелативен съд гр. 

София; 

- Боряна Димитрова - председател на Окръжен съд гр. 

Бургас; 

-  Ванухи Аракелян - председател на Окръжен съд гр. 

Варна; 

- Красимир Влахов - председател на Районен съд г. 

София; 

- Габриела Бакалова - съдебен администратор на 

Районен съд гр. София. 

4.2. Самолетните билети до и от САЩ за определените 

участници в обучението да се закупят от Висшия съдебен съвет, 

след което направените разходи да бъдат възстановени  от 

съответните органи на съдебната власт. 

4.3. Медицинската застраховка на командироване лица е 

за сметка на Висшия съдебен съвет. 

/Разноските по пребиваването на участниците в 

САЩ  - транспортни разходи на територията на САЩ, 
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настаняване и храна, се поемат от Американското 

правителство./ 

 

ГАЛИНА ЗАХАРОВА: Втората, последна точка. По линия 

на съвместната мрежа на съдебните съвети ви предлагаме да 

командировате Светослав Данчев - системен администратор от АС 

Велико Търново, в Брюксел от 17 до 19 март 2010, във връзка с 

изграждане на нов уеб сайт на Европейската мрежа на съдебните 

съвети. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

5.ОТНОСНО: Командироване на представител на 

съдебната власт за участие в съвместна среща с експертите по 

комуникация от страните-членки на Европейската мрежа на 

съдебните съвети, която ще се проведе на 18 март 2010 г. в 

Брюксел 

ВИСШИЯТ СЪСДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

5.1. КОМАНДИРОВА Светослав Андреев Данчев - 

системен администратор в Апелативен съд гр. Велико Търново, за 

периода 17-19 март 2010 г. В Брюксел 

5.2. Разходите за пътни, нощувки, дневни и медицинска 

застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, т.33. Докладва г-н 

Стоянов.  

/камерите са изключени/ 
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 АНЕЛИЯ МИНГОВА: /камерите са включени/ Поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Висшия 

съдебен съвет. 

 

 

 

 

/Закриване на заседанието - 11, 15 ч/ 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Невенка Шопска 

Таня Младенова 

Зоя Костова 

02.03.2010 г. 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  

               Проф.д-р АНЕЛИЯ МИНГОВА 

 

 


