
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 9 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА  4 МАРТ 2010 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на 

правосъдието 

 

 

ОТСЪСТВАТ: Константин Пенчев, Марияна Дундова, Светла 

Данова, Пламен Стоилов 

 

 

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/ 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, откривам днешното 

заседание на Висшия съдебен съвет. Има ли предложения за 

промени, допълнения към дневния ред? Заповядайте, г-н Груев! 

ЛАЗАР ГРУЕВ: Уважаема г-жо Министър, уважаеми 

колеги, аз предлагам преди началото на заседанието с едноминутно 

мълчание да почетем паметта на колегата Пейчо Хитов – окръжен 

прокурор на Сливен, който почина. Много достоен човек. 

/Едноминутно мълчание в памет на Пейчо Хитов – 

окръжен прокурор на Сливен/  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, колеги! Заповядайте, 

г-н Стоянов. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ: От името на Комисията по 

дисциплинарни производства оттеглям точки 54 и 55. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Добре. Колеги, други забележки 

или промени в дневния ред? /няма/ По допълнителните точки има 
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ли нещо, което да не е спешно? Колеги, приемаме днешния дневен 

ред с допълнителните шест точки и отново обръщам внимание, 

много моля допълнителни точки колкото се може по-рядко, когато 

наистина са толкова спешни, че са свързани със срок от днес за 

утре, останалото в редовния дневен ред. Нали се разбрахме, че 

този подход е неприемлив!? 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 54 и 55 от дневния ред. 

 

ІІ. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

1. Проект на решение за освобождаване на Светослав 

Господинов Славов – следовател в Окръжен следствен отдел при 

Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, във връзка с влязла в сила 

присъда, считано от 28.01.2010 г.  

Внася:  Комисия по предложенията и атестирането   

 

2. Проект на решение за освобождаване на Асен Кирилов 

Киров – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура  

гр. Пловдив, във връзка с влязла в сила присъда, считано от 

18.06.2009 г.  

Внася:  Комисия по предложенията и атестирането   
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3. Проект на решение за допълване на решение на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 6/11.02.2010 г., т.42. 

Внася:  Комисия по предложенията и атестирането  

 

4. Проект на решение по доклад от представляващия 

ВСС и член на Контролния съвет по проект “Ефективност, отчетност 

и координация в съдебната система” по ОПАК” относно 

прекратяване на обявени процедури за възлагане на обществени 

поръчки по проекта. 

Внася:  Представляващият ВСС  

 

5. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за 

отпускане на помощ от централизираните средства на фонд СБКО. 

Внася:  Комисия “Бюджет и финанси”  

 

6. Предложение от петима членове на ВСС за 

поощряване на член на Висшия съдебен съвет.  

Внасят:  5-ма членове на ВСС  

 
 

Започваме. Точка първа от дневния ред. Г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Благодаря! Предложение на комисията 

относно провеждане на избор за административен ръководител – 

районен прокурор на Районна прокуратура-Айтос. Кандидат е 

Милена Стойчева. Предложение на главния прокурор. Комисията 

предлага на Висшия съдебен съвет да приеме решение, с което да 
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определи на Милена Стойчева комплексна оценка от атестацията 

„много добра”. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Кворум 19. Приема се без 

„против” и „въздържали се”, с 19 гласа. 

 

1. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Айтос 

 

Кандидат: 

- Милена Стойчева Стойчева-Генчева – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Айтос  

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Милена Стойчева Стойчева-Генчева – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Айтос, комплексна оценка от 

атестацията „много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение за провеждане на избор за 

назначаване на длъжността „районен прокурор” на Районна 

прокуратура-Айтос, в който да вземе участие атестирания кандидат 

Милена Стойчева Стойчева. Да я изслушаме. 

/В залата влиза Милена Стойчева/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! Имате думата. 
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МИЛЕНА СТОЙЧЕВА: Уважаеми членове на Висшия 

съдебен съвет, казвам се Милена Стойчева Генчева. От 12 години 

работя в Районна прокуратура-Айтос, като съответно съм била 

младши прокурор, прокурор, а от 2006г. заместник административен 

ръководител. Познавам в детайли работата на Айтоската районна 

прокуратура. Считам, че същата е една добре работеща 

прокуратура. И прокурори, и служители качествено и в срок решават 

поставените им задачи, като се надявам и занапред тази тенденция 

да продължи, ако бъда избрана за административен ръководител. 

В последните няколко години прокуратурата ни е 

натоварена, поради което има нужда от увеличаване на щата и на 

служители, и на прокурори. От началото на месец февруари сме в 

пълен състав прокурори. Надявам се да се балансира 

натовареността и да се стремим към по-добри резултати в 

работата. 

Основен проблем при нас е материално техническата 

база. Прокуратурата ни се помещава в сградата на съда, като за 

прокуратурата има определени три стаи всяка от които по 14 

квадрата. В една от стаите са шест служители, а в другите две сме 

по двама прокурори и служител. Бих търсила варианти за 

увеличаване на помещенията или преместване на прокуратурата в 

друга сграда. Техниката ни също е остаряла и трябва да се обнови. 

Отношенията ни със съда и с полицията са перфектни. 

Периодично провеждаме срещи. Това е. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, имате ли въпроси? 

/няма/ Благодаря Ви! Моля да изчакате! /Милена Стойчева излиза 

от залата/ Имате думата, колеги. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: То е по предложение на г-н Главния 

прокурор. Аз предлагам да гласуваме. 
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БОРИС ВЕЛЧЕВ: Аз изцяло подкрепям изложеното в 

писмените мотиви, уважаеми колеги. Видяхте и колегата, която е 

кандидат за административен ръководител. Чухте, макар и накратко 

проблемите, които предстои да решават. Предлагам да й дадем 

доверие и да я оставим да се справи. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря Ви, г-н Велчев! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Електронно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да. Гласуваме. С 19 гласа „за” се 

приема предложението за назначаване на колежката. /В залата 

влиза Милена Стойчева/ Колега, това е Вашият резултат /показва 

резултата на електронното табло/ Имате доверието на колегите от 

Висшия съдебен съвет. Жива и здрава бъдете. Честито!  

/Милена Стойчева излиза от залата/ 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.2. След проведеното изслушване и 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, Милена Стойчева Стойчева-

Генчева – заместник на административния ръководител – 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Айтос с 

ранг “прокурор в ОП” на длъжността „административен 

ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр. 

Айтос, 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/ 



 7 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, най-напред за 

преминалия избор. С вота си Висшият съдебен съвет даде кредит 

на доверие на г-жа Стойчева. Нейните качества са били оценени по 

достойнство. Тя има необходимия административен опит. 

Притежава необходимите професионални и нравствени качества. 

Да й пожелаем успех! 

По т.2, предложение на комисията относно провеждане 

на избор за районен прокурор на Районна прокуратура-Берковица. 

Кандидатът е Весела Георгиева Ранова. Тя е предложение на 

главният прокурор. Същата е с приета оценка. Комисията предлага 

на Висшия съдебен съвет да проведе избор за назначаване на 

длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на 

Берковица, в който да вземе участие Весела Ранова.  

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да поканим колежката. /В залата 

влиза Весела Ранова/ Заповядайте! Имате думата. 

ВЕСЕЛА РАНОВА: Уважаема г-жо Председателстващ, 

уважаеми членове на Висшия съдебен съвет! Искам да ви се 

представя. Аз се казвам Весела Георгиева Ранова, на 45г. съм и 

съм от гр.Берковица. Работя в Районна прокуратура-Берковица. 

Кандидат съм за първи мандат за длъжността „административен 

ръководител – районен прокурор” на прокуратурата в Берковица. В 

Берковската районна прокуратура работя от 1996г. Започнала съм 

като редови прокурор. След това през 2001г. бях назначена за 

заместник районен прокурор, а след измененията в Закона за 

съдебната власт през 2007 г. съм избрана за заместник на 

административния ръководител – заместник районен прокурор в 

Районна прокуратура-Берковица.  

Районната прокуратура в Берковица е една малка 

прокуратура. Няма съществена престъпност и въпреки това при нас 
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преобладават престъпленията против собствеността и общо 

опасните престъпления. От престъпленията против собствеността 

преобладават кражбите, а от общо опасните преобладават тези по 

транспорта. Искам да ви кажа, че имаме и специфична престъпност, 

която е свързана с това, че Берковица е един планински град, 

имаме чудесна природа, но разбира се имаме и престъпни 

посегателства срещу тази природа, затова ние имаме и 

престъпления по 235, които са свързани с незаконната сеч и добив 

на дървен материал. Вече близо 14 години аз работя в Районната 

прокуратура в Берковица и мога да кажа, че имам опит и като 

прокурор, а имам опит и като административен ръководител, тоест 

заместник на административния ръководител. Вземала съм много 

управленски решения през всичките тези години. Първоначално 

бяхме двама прокурори, аз и досегашният районен прокурор – 

моята колежка Илка Андонова, и имахме двама служители в 

прокуратурата. Сблъсквала съм се с много критични ситуации през 

тези 14 години и искам да ви разкажа за една такава. През 2001 г. се 

случи така в прокуратурата, че, за съжаление, районният прокурор 

се разболя тежко и по същото това време се разболя и 

административният секретар. Аз останах сама в прокуратурата само 

с един служител и смятам, че успях да организирам работата така, 

че да не се допусне просрочване на дела и да не се допусне 

преписките да останат необработени в деловодството. Това ми 

дава увереност, че аз ще се справя и в настоящия момент с 

ръководенето на прокуратурата.  

Сега в Берковската районна прокуратура са четирима 

прокурори. Освен моята колежка, на която се изчерпват двата 

мандата и мен, и мен, има още двама колеги, които дойдоха от 

следствието и които са с много по-малък опит от мен, те са от три 
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години в прокуратурата и не са запознати с проблемите в детайли, 

нямат и управленски опит, затова аз се явявам засега най-

подходящият кандидат за тази длъжност. 

Като концепция в развитието на прокуратурата и в 

ръководенето на същата бих могла да посоча следните 

направления. Ще положа всички усилия за по-високо качество на 

разследване на наказателните дела. Смятам, че това трябва да е 

мой приоритет, а и приоритет на всеки един ръководител, на всеки 

един районен прокурор. Смятам в тази насока да засиля броя на 

срещите и взаимодействието с разследващите полицаи и не само с 

тях, но и с техните преки ръководители, началниците на 

съответните полицейски управления, защото по някой път в нашата 

работа и при разследването на наказателните дела има някои чисто 

технически проблеми, които смятам че могат да се отстранят при 

едно такова взаимодействие между институциите. Такива срещи са 

провеждани и досега, но те са провеждани на едно друго ниво, на 

ниво „областна дирекция на МВР”, а ако това се случва просто в 

районната прокуратура, в един по-тесен състав, смятам че едни 

такива срещи ще са по-резултатни, тоест ние ще можем да си кажем 

конкретните проблеми, ще можем да разискваме по тях. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Извинете, нека да дам 

възможност на колегите да Ви зададат въпроси, ако имат. Колеги, 

заповядайте, ако имате въпроси към колежката, тя е подготвена 

чудесно, вижда се. Има ли въпроси и ако няма да я помоля да 

изчака нашето гласуване? /няма/ Моля да изчакате гласуването! /От 

залата излиза Весела Ранова/ Заповядайте, г-н Велчев! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Колеги, г-жа Ранова е мое 

предложение. Вие виждате нейната биография, тя е била и 

следовател, и прокурор в Районна прокуратура-Берковица, и 
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заместник районен прокурор. Очевидно нейният опит е достатъчен 

тя да бъде титуляр, ръководител на тази прокуратура. Предлагам 

да подкрепим кандидатурата й. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Ако няма други изказвания, 

колеги, гласуваме. /електронно/ Приема се предложението с 19 

гласа „за”. /В залата влиза Весела Ранова/ Колега, Ранова, това е 

Вашият резултат. Честито! Успех Ви желаем! 

ВЕСЕЛА РАНОВА: Благодаря ви и приятна работа! 

/напуска залата/ 

 

2. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Берковица 

 

Кандидат: 

- Весела Георгиева Ранова – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Берковица /Атестирана с решение на 

ВСС по Протокол № 39/15.10.2009 г., т. 19 - комплексна оценка 

„много добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното изслушване и 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, Весела Георгиева Ранова – 

заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура – гр. Берковица с ранг “прокурор в 

АП” на длъжността „административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - гр. Берковица, с ранг 
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"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, за да приеме своето 

решение, Висшият съдебен съвет прие, че г-жа Ранова притежава 

необходимия, както административен така и професионален, опит. 

Изложеното в предложението се подкрепи, така че да й пожелаем 

успешна работа. 

По т.3 предложение на комисията относно провеждане на 

избор за районен прокурор на Районна прокуратура-Павликени. 

Кандидатът е Атанас Асенов Филипов. Предложение на главният 

прокурор. Същият е с приета оценка. Комисията предлага на 

Висшия съдебен съвет да проведе избор за назначаване на 

длъжността „районен прокурор” на Районна прокуратура-Павликени, 

в който да вземе участие атестирания кандидат Атанас Асенов 

Филипов. 

/В залата влиза Атанас Филипов/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте, г-н Филипов. Имате 

думата накратко да изложите визията си за бъдещо управление. 

АТАНАС ФИЛИПОВ: Добър ден! Благодаря! Уважаеми 

членове на Висшия съдебен съвет, аз съм Атанас Филипов. 

Кандидатствам за длъжността „административен ръководител” на 

Районна прокуратура-гр.Павликени. От 99 г. работя в 

прокуратурата. От 2006г. съм заместник районен прокурор. На 43 
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години съм, семеен, имам две деца. Живея и работя в 

гр.Павликени, тоест местен съм, познавам спецификата на района. 

Районна прокуратура-Павликени, нейната местна 

компетентност се разполага на територията на две общини – 

община Сухиндол и община Павликени, 23 хиляди жители има, 

които живеят в три града и в 23 села. Прокуратурата има четири 

прокурора и петима служители. Основата цел, която ще си поставя, 

ако бъда избран за тази длъжност ще бъде да намаля нивото на 

престъпността. За нашия район са характерни престъпленията 

против собствеността, главно на частни домове, които са 

необитаеми, наследниците на които живеят в градовете. С общи 

усилия, смятам че това трябва да бъде главната цел, за да се внесе 

едно спокойствие и една сигурност в жителите на двете общини. 

Целта ми е двете общини да станат едно спокойно място за 

живеене.  

Искам да отбележа нещо изключително важно. В 

момента е построена съдебна палата в гр.Павликени, много хубава. 

Сградата вече е приета с акт 15. Предстои въвеждане в 

експлоатация на тази сграда. Искам да използвам възможността, че 

съм пред вас да изкажа благодарността на магистратите и на 

служителите от съда и от прокуратурата главно на Министерство на 

правосъдието и на Висшия съдебен съвет за финансовата подкрепа 

за изграждане на тази прекрасна постройка. Благодаря ви от името 

и на жителите на гр.Павликени, тъй като тя е придобивка не само за 

съдебната система, а и за града изобщо.  

Относно визията си за бъдещото аз считам че в 

прокуратурата има едно много добро ниво на взаимодействие с 

органите на МВР, с местната власт. Следва да се засили 
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взаимодействието с местните медии, като целта е по-оперативно и 

по-обективно да отразяват дейността на прокуратурата. 

Разбирам особената важност и ако бъда назначен за 

административен ръководител ще работя за адекватно материално 

техническо осигуряване на прокуратурата, за адекватно финансово 

и кадрово осигуряване на прокуратурата. Благодаря ви за 

вниманието! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря и на Вас! Колеги, 

имате ли въпроси? Няма въпроси. Моля да изчакате. /Атанас 

Филипов напуска залата/ Заповядайте! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Колеги, мисля че самото представяне 

на г-н Филипов е достатъчно убедително, той очевидно познава 

много добре проблемите на района, в който работи, биографията му 

е достатъчно убедителна, дълги години е работил, повече от десет 

години в прокуратурата и като редови прокурор, и като заместник на 

административния ръководител. Не виждам никаква причина да не 

му дадем нашата подкрепа.  

МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря! Ако няма други 

изказвания, колеги, гласуваме. Приема се с 19 гласа „за”. /влиза 

Атанас Филипов/ Колега, ето това е резултата, на таблото виждате. 

АТАНАС ФИЛИПОВ: Много ви благодаря! Успешна 

работа. /излиза от залата/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Всичко добро! Довиждане. 

 

3. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Павликени 

 

Кандидат: 
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- Атанас Асенов Филипов – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Павликени /Атестиран с решение на 

ВСС по Протокол № 01/07.01.2010 г., т. 30 - комплексна оценка 

„много добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното изслушване и 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, Атанас Асенов Филипов – 

заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура – гр. Павликени с ранг “прокурор в 

АП” на длъжността „административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - гр. Павликени, 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, в изложената 

концепция колегата Филипов ни убеди, че той разбира проблемите в 

прокуратурата, има визия за тяхното разрешаване, притежава 

необходимия административен опит. Налице са професионалните и 

нравствени качества необходими за тази длъжност, така че да му 

пожелаем успешен път. 

По т.4 предложение на комисията относно провеждане на 

избор за длъжността „районен прокурор” на Районна прокуратура-
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Пазарджик. Кандидатът е Георги Кацаров. Предложение на 

главният прокурор. Същият е с приета оценка, така че комисията 

предлага на Висшия съдебен съвет да проведе избор за 

назначаване на длъжността „районен прокурор” на Районна 

прокуратура-Пазарджик, в който да вземе участие атестираният 

кандидат Георги Христов Кацаров.  

/В залата влиза Георги Кацаров/ 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колега, имате думата, накратко. 

ГЕОРГИ КАЦАРОВ: Уважаеми дами и господа, казвам се 

Георги Христов Кацаров, на 37 години съм. Целият ми трудов стаже 

преминал в прокуратурата, като съм започнал от най-малкото 

стъпало младши прокурор две години, прокурор в Районна 

прокуратура, заместник районен прокурор и с решение на Висшия 

съдебен съвет от м.октомври миналата година изпълнявам 

длъжността „административен ръководител” на Районна 

прокуратура-Пазарджик. 

Всяка една районна прокуратура трябва да работи 

приоритетно делата, касаещи организирана, икономическа 

престъпност, делата с висок обществен интерес, рецидивната 

престъпност и заедно с това да сведем до минимум върнатите от 

съда дела за допълнително разследване от нас прокурорите и 

разследващите органи, както и да сведем до минимум 

оправдателните присъди. Миналата година бяхме обект на 

комплексна ревизия от Инспектората към Висшия съдебен съвет, в 

резултат на нея не са констатирани сериозни пропуски в работата 

на нашата прокуратура, която се състои от 18 човека прокурори. 

Готов съм да отговоря на вашите въпроси. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря Ви, колега! Има ли 

въпроси? Няма. Моля да изчакате! /Георги Кацаров излиза от 

залата/ Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Колеги, познавам Георги Кацаров 

много отдавна. Той е прокурор от кариерата. Вие забелязахте, той е 

един тих човек, работи съвестно. Искам да отбележа това, че 

Пазарджишката прокуратура и съд са много натоварени. Те са на 

едно от първите места в страната, проблемите са много сериозни. 

Този кандидат работи не само като прокурор, а и като 

административен ръководител. По неприятни причини той от 2006г. 

фактически е районен прокурор, тъй като предишният районен 

прокурор заболя тежко и той с години не идваше на работа. И от 

тази гледна точка той има необходимия опит. Отношенията съд – 

прокуратура са прекрасни. Подкрепям предложението на г-н 

Главния прокурор. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Велчев. 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Аз само искам още веднъж да повторя 

онова, което съм написал и в писменото си предложение. 

Убедителна е кандидатурата на колегата. Мисля, че и личните 

впечатления, които добихме от него потвърждават това. Думите на 

г-н Шопов също допълниха картината. Предлагам да гласуваме и да 

го изберем за административен ръководител. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Заповядайте! Приема се с 19 

гласа „за”. /влиза Георги Кацаров/ Колега, честито, с 19 гласа „за” 

сте избран.  

ГЕОРГИ КАЦАРОВ: Благодаря! Лек ден и лека работа. 

/излиза от залата/ 
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4. ОТНОСНО: Избор  на административен ръководител - 

районен прокурор на Районна  прокуратура - гр. Пазарджик  

 

Кандидат: 

- Георги Христов Кацаров – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Пазарджик /Атестиран с решение на 

ВСС по Протокол № 37/01.10.2009 г., т. 13.1 - комплексна оценка 

„много добра"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното изслушване и 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, Георги Христов Кацаров – 

заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура – гр. Пазарджик с ранг “прокурор 

в ОП” на длъжността „административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - гр. Пазарджик 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/ 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: По т. 5 - предложение на комисията 

относно провеждане на избор за заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - Ловеч. Кандидат е Павлинка Маринова, 

предложение на административния ръководител. 
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Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Павлинка Маринова комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 19 гласа. 

 

5. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч  

 

Кандидат: 

- Павлинка Кръстинова Маринова - заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - гр. Ловеч  

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Павлинка Кръстинова Маринова - заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - гр. Ловеч , комплексна оценка от 

атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да проведе избор за назначаване на длъжността 

"заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - Ловеч, в 
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който да вземе участие атестирания кандидат Павлинка Маринова. 

Това е предложение на административния ръководител. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се с 19 гласа 

"за". 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5.2. След проведеното електронно гласуване, при 

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

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

НАЗНАЧАВА Павлинка Кръстинова Маринова - заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - гр. Ловеч, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", 

на длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. 

Ловеч с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 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: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Смолян. Кандидат е Спас Динков, предложение на 

административния ръководител. 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да определи на Спас Динков комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 
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6. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-гр. Смолян 

 

Кандидат: 

- Спас Петров Динков - административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Смолян 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Спас Петров Динков - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - гр. Смолян , комплексна оценка 

от атестацията "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да проведе избор за назначаване на длъжността 

"заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - Смолян, в 

който да вземе участие атестирания кандидат Спас Петров Динков. 

Предложение на административния ръководител. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Приема се с 

19 гласа "за". 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6.2. След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 19  гласа „за", 0 /нула/ „против" и 0 /нула/ 
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„въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 

НАЗНАЧАВА Спас Петров Динков - административен ръководител 

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

"прокурор в АП" на длъжността „заместник на административния 

ръководител - заместник окръжен прокурор" на Окръжна 

прокуратура - гр. Смолян, 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: Предложение на комисията за 

провеждане на избор за заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Пазарджик. Кандидат е Таня Петрова Мадина, тя е 

предложение на административния ръководител. Колежката е с 

приета оценка, така че комисията предлага на ВСС да проведе 

избор за назначаване на длъжността "заместник-окръжен прокурор" 

на Окръжна прокуратура - Пазарджик, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Таня Петрова Мадина. Колеги, поддържам я 

тази кандидатура. Няколко думи да ви кажа - тя има успешни 

мандати в Пещера, никога не е имала проблеми, това е едно 

естествено развитие в нейната кариера и с нейния опит тя наистина 

ще допринесе за още по-добрата работа на Окръжна прокуратура, 

така че моля да я подкрепите. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колегата е изключително добър 

работник. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Имаше и много нещастия напоследък, 

но това не й попречи да продължи да работи както трябва. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Приема се с 

19 гласа "за". 

 

7. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-гр. Пазарджик 

 

Кандидат: 

- Таня Петрова Мадина - административен ръководител 

- районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Пещера - 

/Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 25/17-18.06.2009 

г., т. 11.2 - комплексна оценка от атестацията "много добра"/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното електронно гласуване, при 

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

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

НАЗНАЧАВА Таня Петрова Мадина - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. 

Пещера, с ранг "прокурор в АП" на длъжността „заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. Пазарджик, 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/ 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Предложение на комисията относно 

провеждане на избор за заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Силистра. Кандидат е Михаил Папазов, предложение 

на административния ръководител. Същият е с приета оценка, така 

че комисията предлага на ВСС да приеме решение за провеждане 

на избор за назначаване на "заместник-окръжен прокурор" на 

Окръжна прокуратура - Силистра, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Михаил Папазов. 

/От залата излиза Борис Велчев/ 

СТЕФАН ПЕТРОВ: Скоро го наградихме. Предложение 

на административния ръководител. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 18 ни е кворумът в момента. 

Приема се с 18 гласа "за". 

 

8. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-гр. Силистра 

 

Кандидат: 

- Михаил Николов Папазов - прокурор в Окръжна 

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

Протокол № 17/22.04.2009 г., т. 11.2 - комплексна оценка от 

атестацията "много добра"/  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 18 гласа „за", 0 /нула/ „против" и 0 /нула/ 

„въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ 
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НАЗНАЧАВА Михаил Николов Папазов - прокурор в Окръжна 

прокуратура - гр. Силистра, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" на 

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. 

Силистра, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" 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: Предложение на комисията за 

провеждане на избор за заместник-окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Ямбол. Кандидат е Едмонд Гоцев, предложение на 

административния ръководител. Колегата е с приета оценка, така че 

комисията предлага на ВСС да приеме решение за провеждане на 

избор за назначаване на длъжността "заместник-окръжен прокурор" 

на Окръжна прокуратура - Ямбол, в който да вземе участие 

атестирания кандидат Едмонд Гоцев. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Приема се с 

18 гласа "за". 

 

9. ОТНОСНО: Избор на заместник на 

административния ръководител - заместник окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-гр. Ямбол 

Кандидат: 

- Едмонд Златков Гоцев - заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - гр. Ямбол - /Атестиран с решение на ВСС 
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по Протокол № 11/11.03.2009 г., т. 10 - комплексна оценка от 

атестацията "много добра"/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 След проведеното електронно гласуване, при 

получен резултат: с 18 гласа „за", 0 /нула/ „против" и 0 /нула/ 

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

НАЗНАЧАВА Едмонд Златков Гоцев - заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

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

длъжността „заместник на административния ръководител - 

заместник окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. 

Ямбол, 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 приеме 

решение, с което да повиши Ангелина Гергинова Гергинска - 

Йорджева, съдия в Районен съд - Сливница, на място в ранг "съдия 

в АС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се с 1 глас 

"въздържал се". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И : 

10. 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 

Ангелина Гергинова Гергинска - Йорджева - съдия в Районен съд 

гр. Сливница 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 Генчо Атанасов - заместник-

председател на Районен съд - Стара Загора, на място в ранг "съдия 

в АС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се със 17 гласа "за". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

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 

Генчо Колев Атанасов - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Стара 

Загора 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 повиши Тодор Илиев Тихолов - председател на 

Районен съд - Никопол, на място в ранг "съдия в АС". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се със 17 

гласа "за". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12. 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 

Тодор Илиев Тихолов - административен ръководител - 

председател на Районен съд гр. Никопол 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 поощри Антон Цветанов Антонов - съдия в 

Районен съд - Кнежа, с отличие "служебна благодарност и грамота" 

и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение. 

Явно гласуване. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ПООЩРЯВА Антон Цветанов Антонов - съдия в Районен съд гр. 

Кнежа 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 освободи Милка Йорданова Политова от 

заеманата длъжност "съдия" в Софийски районен съд, считано от 

13 март 2010 г. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,"въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОСВОБОЖДАВА Милка Йорданова Политова от заеманата 

длъжност "съдия" в Софийски районен съд, считано от 13.03.2010 

г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка на явна фактическа грешка 

по протокол от 11 февруари 2010 г., като вместо считано от 22-ри да 

се чете: считано от 17 март. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15. ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в 

решение на ВСС по протокол № 06/11.02.2010 г., т.15.1,с което 

Мирела Огнянова Кацарска - съдия в Районен съд гр. Варна е 

придобила статут на несменяемост, като вместо "считано от 

22.03.2010 г." се чете "считано от 17.03.2010 г.". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да се определи Георги Видев Видев за 

изпълняващ функциите на административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - Чирпан. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,"въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Георги Видев Видев - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

гр. Чирпан за изпълняващ функциите на административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Чирпан с ранг "прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 01.03.2010 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Йордана, да се отрази в протокола, 

че второто име не е Василева, а Костадинова, за изпълняващ 

функциите "районен прокурор" на Районна прокуратура - Смолян. 

Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се с 18 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,"въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Йордана Костадинова Делисивкова - прокурор в 

Районна прокуратура - гр. Смолян за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Смолян с ранг "прокурор в ОП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

26.02.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи Йордан Маринов Кожухаров за изпълняващ функциите 

"районен прокурор" на Районна прокуратура - Велико Търново. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Йордан Маринов Кожухаров - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Велико Търново за изпълняващ 

функциите на административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново с ранг 

"прокурор в АП", 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: Комисията предлага на ВСС да 

определи Владимир Нанков Василев за изпълняващ функциите 

"административен ръководител - районен прокурор" на Районна 

прокуратура - Казанлък. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,"въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Владимир Нанков Василев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Казанлък за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

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

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 
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считано от 01.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Георги Тодоров Добрев за 

изпълняващ функциите "районен прокурор" на Районна прокуратура 

- Карнобат. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се с 18 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,"въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Георги Тодоров Добрев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Карнобат за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Карнобат с ранг "прокурор в АП", с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 25.02.2010 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Любомир Манолов Георгиев за 

изпълняващ функциите "административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Разград. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. 
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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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Любомир Манолов Георгиев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Разград за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Разград с ранг "прокурор в ОП", 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: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Петя Маринова Грънчарова за 

изпълняващ функциите на "административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Луковит. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,"въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Петя Маринова Грънчарова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Луковит за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 
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прокуратура гр. Луковит с ранг "прокурор в ОП", 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: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Цветомир Милков Папурков за 

изпълняващ функциите "районен прокурор" на Районна прокуратура 

- гр. Левски. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Цветомир Милков Папурков - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Левски за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Левски, 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: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Петър Младенов Борисов за 

изпълняващ функциите "районен прокурор" на Районна прокуратура 

- Ардино. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Петър Младенов Борисов - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Ардино за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Ардино, 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 Дойчин Иванов Дойчев за 

изпълняващ функциите "административен  ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Ямбол. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Дойчин Иванов Дойчев - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Ямбол за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 
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прокуратура гр. Ямбол с ранг "прокурор в ОП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

01.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Валентина Иванчева Маджарова за 

изпълняващ функциите на "районен прокурор" на Районна 

прокуратура - Средец. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,"въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Валентина Иванчева Маджарова - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Средец за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Средец, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 25.02.2010 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Димо Георгиев за изпълняващ 

функциите "районен прокурор" на Районна прокуратура - Поморие. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Димо Георгиев Георгиев - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Поморие за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Поморие с ранг "прокурор в ОП", с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано 

от 02.02.2010 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Милена Стойчева Генчева за 

изпълняващ функциите "административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Айтос, считано от 25 февруари. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Милена Стойчева Стойчева - Генчева - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Айтос за изпълняващ функциите на 
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административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Айтос с ранг "прокурор в ОП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

25.02.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Емил Александров Александров за 

изпълняващ функциите "районен прокурор" на Районна прокуратура 

- Момчилград. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Емил Александров Александров - прокурор в 

Районна прокуратура гр. Момчилград за изпълняващ функциите 

на административен ръководител - районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Момчилград, 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 

определи Атанас Георгиев Янков за изпълняващ функциите 

"районен прокурор" на Районна прокуратура - Пловдив. 
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МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Атанас Георгиев Янков - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Пловдив за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Пловдив 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 Татяна Щерева за изпълняващ 

функциите "районен прокурор" на Районна прокуратура - Пещера. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,"въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Татяна Костадинова Щерева - прокурор в Районна 



 40

прокуратура гр. Пещера за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Пещера с ранг "прокурор в ОП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

01.03.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи Лилия Матейчова Цветкова за 

изпълняващ функциите на "районен прокурор" на Районна 

прокуратура - Кула. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Лилия Матейчова Цветкова - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Кула за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Кула, 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 Запрянов Топкаров за 
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изпълняващ функциите на "административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Панагюрище. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Николай Запрянов Топкаров - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Панагюрище за изпълняващ функциите на 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Панагюрище с ранг "прокурор в ОП", 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 Георги Светославов за изпълняващ 

функциите "районен прокурор" на Районна прокуратура - 

Белоградчик. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

ОПРЕДЕЛЯ Георги Никодимов Светославов - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Белоградчик за изпълняващ функциите на административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Белоградчик с ранг "прокурор в ОП", 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 назначи Светлозар Костадинов Костов на 

длъжността "прокурор" в Окръжна прокуратура - Бургас. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 1 глас "въздържал 

се". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма,1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

35. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА 

Светлозар Костадинов Костов - досегашен заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Бургас на длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Бургас с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с 
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месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от 18.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

назначи Румяна Стефанова Добринова на длъжността "прокурор" в 

Окръжна прокуратура - Перник. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

36. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румяна 

Стефанова Добринова - досегашен заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Перник на длъжност "прокурор" в 

Окръжна прокуратура гр. Перник с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от 16.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да назначи Петя Лазарова Станишева на 

длъжността "прокурор" в Окръжна прокуратура - Габрово. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

37. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петя 

Лазарова Станишева - досегашен заместник на административния 

ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура 

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

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

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

24.02.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да повиши Димитър Георгиев - прокурор в 

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

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

38. 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 

Димитър Георгиев Узунов - прокурор в Районна прокуратура гр. 

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

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

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

решение, с което да повиши Виктор Илиев Доцев - прокурор в 

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

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 1 глас "въздържал 

се". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

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

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

39. 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 

Виктор Илиев Доцев - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен 

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 Ивайло Борисов Ангелов - заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен, на място в ранг 

"прокурор в АП". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. 

 

/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 : 

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

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

Ивайло Борисов Ангелов - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор в Районна прокуратура 

гр. Плевен 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 Георги Иванов Банков - заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура - Варна, на място в ранг 

"прокурор в АП". 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

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

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

Георги Иванов Банков - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на 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. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да Лилия Стефанова Стефанова - прокурор в 

Софийска районна прокуратура, да придобие статут на 

несменяемост, считано от 1 април 2010 г. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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. 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 Лилия 

Стефанова Стефанова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано 

от 01.04.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което Петър Николов Джунов - прокурор в Софийска 

районна прокуратура, да придобие статут на несменяемост, считано 

от 1 април 2010 г. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: 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 : 

43. 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 Петър Николов 

Джунов - прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА 

СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 01.04.2010 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

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

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Хасково, с 

отличие "служебна благодарност и грамота", "личен почетен знак - 

първа степен "златен" и парична награда в размер на основното 

месечно възнаграждение. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2 б."а", и ал. 3, т. 

1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Делчо Талев Илиев - следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково с отличие 

"служебна благодарност и грамота", "личен почетен знак: 

първа степен - златен" и парична награда в размер на 

основното месечно възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да бъде поощрен Чавдар Димитров Герасимов - 

следовател в Национална следствена служба, с отличие "служебна 

благодарност и грамота", "личен почетен знак - първа степен 
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"златен" и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

45. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2 б."а", и ал. 3, т. 

1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Чавдар Димитров Герасимов - следовател 

в Национална следствена служба с отличие "служебна 

благодарност и грамота", "личен почетен знак: първа степен - 

златен" и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да допусне поправка на явна фактическа грешка, 

отразено е. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

46. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 

02/18.01.2006 г. т. 87, с което Николай Найденов Павлов е 

назначен от длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба 

гр. Варна на длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Варна, 

като решението се чете "със запазване на придобития ранг 

"прокурор в ОП". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Мога ли докладвам допълнителните? 

Комисията предлага на ВСС да приеме решение, с което 

да освободи Светослав Господинов Славов от заеманата длъжност 

"следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Стара Загора, влизане в законна сила на присъда. Тайно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, колеги. 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 : 

 1. На основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Светослав Господинов Славов от заеманата 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура гр. Стара Загора, считано от 28.01.2010 г. - дата на 

влизане в законна сила на присъда по ВНОХД № 684/09 на САС. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Асен Кирилов Киров от заеманата 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Пловдив по същата причина - влизане в сила на 

присъда. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. 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 : 

2. На основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Асен Кирилов Киров от заеманата длъжност 

"следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура 

гр. Пловдив, считано от 18.06.2009 г. - дата на влизане в законна 

сила на присъда по ВНОХД-26/09 на САС. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да се допусне поправка на явна фактическа 

грешка, става въпрос за датите за встъпване на младшите, 

коригирани са. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

3. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител 

на Софийски градски съд за прегласуване решение на ВСС по 

протокол № 06/11.02.2010 г. т. т. 42.1; 42.2; 42.3; 42.4; 42.5 и 42.6, с 

което са назначени 6 младши съдии от Софийски градски съд на 

длъжност "съдия" в Софийски районен съд (същите са встъпили в 

длъжност на 06.03.2007 г. и срока им изтича на 06.03.2010 г.), като 

вместо "считано от 19.03.2010 г." се чете "считано от 

06.03.2010 г. и да довършат започнатите наказателни дела в 

Софийски градски съд". 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДОПУСКА поправка и ДОПЪЛВА решения на ВСС по 

протокол № 06/11.02.2010 г. в частта за назначението на младши 

съдии от Софийски градски съд, както следва: 
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по т. 42.1 - Радостина Владимирова Данаилова;  

по т. 42.2 - Ивиана Димчева Йорданова;  

по т. 42.3 - Атанас Ангелов Маджев;  

по т. 42.4 - Лора Миткова Митанкина;  

по т. 42.5 - Галя Горанова Вълкова и  

по т. 42.6 - Силвия Георгиева Цепова  

за съдии в Софийски районен съд, като вместо 

"считано от 19.03.2010 г." се чете "считано от 06.03.2010 г. и 

да довърши започнатите наказателни дела в Софийски 

градски съд". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Аз приключих! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: "Бюджет и финанси". 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря. По т. 47 комисията предлага 

да се одобри Въпросник за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол за 2009 г. в органите на съдебната власт, 

съгласно приложението. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

47. ОТНОСНО: Одобряване на въпросник за състоянието 

на системите за финансово управление и контрол за 2009 г. в 

органите на съдебната власт 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

ОДОБРЯВА въпросник за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол за 2009 г. в органите на съдебната 

власт.  
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ИВАН КОЛЕВ: По т. 48 комисията предлага да се вземе 

решение, с което да се утвърдят промени по бюджетните сметки на 

органите на съдебната власт, съгласно приложението. Явно 

гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

48. 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. 49 комисията предлага да се даде 

съгласие да се отпуснат еднократни парични помощи по СБКО, 

съгласно точките, които са приложени тук. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме. Приема се. 

 

/  

 

 

ИВАН КОЛЕВ: Благодаря! 

МАРГАРИТА ПОПОВА: "Съдебна администрация". 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема г-жо министър, уважаеми 

колеги, точка 50, това са искания от административни ръководители 
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за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, 

от които предложения КСА предлага ВСС да даде съгласие за 

назначаването на посочените служители. Явно е гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

50.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. Окръжен съд гр. Благоевград - 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар" 

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

секретар-протоколист"  

3. Районен съд гр. Варна - 1 щ.бр. за „разносвач на 

призовки и съдебни книжа" 

4. Районен съд гр. Ботевград - 1 щ.бр. за „призовкар" по 

чл. 68 от КТ 

5. Районен съд гр. Стара Загора - 1 щ.бр. за 

„деловодител" 

6. Районен съд гр. Тутракан - 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар-протоколист" 

7. Районна прокуратура гр. Пловдив - 1 щ.бр. за 

„куриер". 

8. Районна прокуратура гр. Бяла Слатина - 1 щ.бр. за 

„съдебен деловодител" 

9. Окръжна прокуратура гр. Бургас - 1 щ.бр. за 

„прокурорски помощник" 

10. Окръжна прокуратура гр. Хасково  - 1 щ.бр. за 

„съдебен архивар"; 
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11. Окръжна прокуратура гр. Разград  - 1 щ.бр. за 

„съдебен секретар-протоколист"; 

12. Районна прокуратура гр. Гоце Делчев - 1 щ.бр. за 

„шофьор". 

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

„снабдител" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен 

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

Окръжен съд гр. Благоевград. 

 

2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-

протоколист" в Районен съд - гр. Добрич. 

 

3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „разносвач на призовки и 

съдебни книжа" в Районен съд - гр. Варна. 

 

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районен съд - гр. Ботевград. 

 

5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

съд - гр. Стара Загора. 
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6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-

протоколист" в Районен съд - гр. Тутракан. 

 

7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

прокуратура - гр. Пловдив. 

 

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Районна прокуратура - гр. Бяла Слатина. 

 

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник" в 

Окръжна прокуратура - гр. Бургас. 

 

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Окръжна прокуратура - гр. Хасково. 

 

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-

протоколист" в Окръжна прокуратура - гр. Разград. 

 

12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

прокуратура - гр. Гоце Делчев. 
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13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Администрация на Главния прокурор. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: 51-ва точка е, отново искане на 

административни ръководители за назначаване на служители на 

свободни щатни бройки, по които КСА прецени, че предвид по-

ниската натовареност на тези звена от съдебната система, предвид 

по-ниския бюджет, засега не дава съгласие за назначаването на 

тези служители. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се, колеги. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

51.ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за   назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" 

предлага ВСС да не даде съгласие: 

 

1. Окръжна прокуратура гр. София  - 1 щ.бр. за „главен 

специалист-счетоводител" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ  за назначаване на съдебен  

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

Окръжна прокуратура - гр. София. 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: И последната точка 52, по същия начин 

КСА предлага на ВСС да приеме решение, с което не разрешава 
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увеличаване на щатната численост на РС Трявна с една щатна 

бройка за съдебен служител. Съображенията са същите. 

Ненатоварен съд, сравнително високо съотношение между 

магистрати и съдебни служители. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласувайте, колеги. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

52.  ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Трявна за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за 

длъжността „системен администратор" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

52.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната 

численост на Районен съд гр. Трявна с 1 /една/ щ.бр. за „системен 

администратор". 

52.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. 

Трявна да реши кадровия проблем на съда в рамките на утвърдения 

щат на специализираната администрация чрез евентуално 

възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация 

на съществуващи. 

Мотиви: Предвид ограничения бюджет на съдебната 

власт за 2010 г., по-високо съотношение на бр. съдебни 

служители/бр. магистрати от средното съотношение за 

страната. Не голяма натовареност на РС-Трявна.  

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Конфликт на интереси е 

следващата точка. 
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СТЕФАН ПЕТРОВ: Колеги, запознати сте с доклада, 

предлагаме 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 

Нели Стефанова Дончева - административен ръководител - 

председател на Административен съд гр. Видин и Росица Христова 

Славчева и Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова - съдии от 

същия съд, не е налице конфликт на интереси при изпълнение на 

служебните им задължения." Явно е гласуването. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се. 18 е кворумът. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

53. ОТНОСНО: Доклад за извършена проверка по сигнал 

за установяване на конфликт на интереси по отношение на 

административния ръководител - председател на Административен 

съд гр. Видин и съдии от същия съд 

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 Нели Стефанова Дончева - 

административен ръководител - председател на Административен 

съд гр. Видин и Росица Христова Славчева и Биляна Спасова 

Панталеева - Кайзерова - съдии от същия съд, не е налице 

конфликт на интереси при изпълнение на служебните им 

задължения. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, остана да минем 

допълнителната 4-та точка. Кой докладва?  
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ГЕОРГИ ГАТЕВ: Аз. /М. Попова:Заповядайте!/ Тази точка 

е във връзка с програмата по ОПАК „Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система" относно откритите три 

процедури по тази обществена поръчка. С решение на ВСС през м. 

ноември 2009 г. ВСС в лицето на представляващия открихме три 

процедури за възлагане на обществени поръчки по този проект. В 

срока и по реда на ЗОП  комисиите назначени на отворят, 

разгледат, оценят и класират офертите са констатирали и по трите 

процедури технически грешки и нередности в тръжната 

документация за участие, които са еднотипни и касаят 

обстоятелството, че в документацията е предвидено да се 

представят всички документи, които са на чужд език в легализиран 

превод на български език. Това изискване е залегнало в 

документациите, изготвени от външния изпълнител, в последствие е 

било коригирано от външен експерт-консултант, като същите не са 

отчели, че не е необходимо наличие на такова рестриктивно 

изискване, което води единствено до нарушаване на чл. 25, ал. 5 от 

ЗОП, а именно, че с наличието на такова изискване възложителят 

дава предимство или необосновано ограничаване за участие на 

лица в обществените поръчки. 

Има приложено становище от външен експерт, според 

който не е необходимо да бъдат прекратени процедурите, но този 

външен експерт не участва в комисиите, не е изследвал проекта и 

неговото становище не може да има някаква правна стойност. 

Комисията е на мнение и са категорични, че е налице риск в бъдеще 

по отношение на проекта. Да се окаже така, че при една такава 

проверка да не бъдат признати направените разходи във връзка с 

проекта. 
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Ето защо, ние предлагаме ВСС да прекрати  на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 25, ал. 5 от 

ЗОП, процедура за възлагане на обществена поръчки и по трите 

поръчки, като  упълномощи представляващия ВСС проф.д-р Анелия 

Мингова с решението за прекратяване на обявената процедура за 

избор на изпълнител и по трите обществени поръчки по този 

предмет, по който работим във връзка с посочения проект. В този 

смисъл е и нашето предложение. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Гласуваме, ако няма други 

изказвания и съображения. Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

4. ОТНОСНО: Открити процедура за обществени поръчки 

с предмет:  

- «Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната власт във връзка 

с делата от особен обществен интерес и Анализ на възможността за 

използване на видео-конферентни връзки в наказателното 

производство (за разпити, експертизи, свидетелстване и 

представяне на веществени доказателства и др.) с оглед 

ускоряване приключването на делата»,  

- «Обновяване на информационнната стратегия на 

правораздавателните органи на Рбългария и разработване на 

критерии за статистически анализ на натовареността и за отчитане 

на съдебната власт пред обществеността»  и  

- "Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за превенция на 

корупцията". 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р   Е   Ш   И : 

 

4.1. ПРЕКРАТЯВА  на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗОП, процедура за възлагане на 

обществена поръчка, открита с Решение № 10-00-086 от 22.12.2009 

г. на представляващия ВСС, с предмет: "Въвеждане на механизми 

за координация и взаимодействие в и между органите на 

съдебната власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес и Анализ на възможността за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното производство (за 

разпити, експертизи, свидетелстване и представяне на 

веществени доказателства и др.) с оглед ускоряване 

приключването на делата", финансирана по Оперативна програма 

"Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд. 

4.1.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия 

съдебен съвет проф. д-р Анелия Мингова да подпише решението за 

прекратяване на обявената процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: "Въвеждане на механизми за 

координация и взаимодействие в и между органите на 

съдебната власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес и Анализ на възможността за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното производство (за 

разпити, експертизи, свидетелстване и представяне на 

веществени доказателства и др.) с оглед ускоряване 

приключването на делата", финансирана по Оперативна програма 

"Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез 
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Европейския социален фонд, както и да уведоми участниците за 

прекратяването. 

 

4.2. ПРЕКРАТЯВА  на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗОП, процедура за възлагане на 

обществена поръчка, открита с Решение № 10-00-087 от 23.12.2009 

г. на представляващия ВСС, с предмет: "Обновяване на 

Информационна стратегия на правораздавателните органи на 

Република България и разработване на критерии за 

статистически анализ на натовареността и за отчитане 

дейността на съдебната власт пред обществеността", 

финансирана по Оперативна програма "Административен 

капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален 

фонд. 

4.2.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия 

съдебен съвет проф. д-р Анелия Мингова да подпише решението за 

прекратяване на обявената процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: "Обновяване на Информационна 

стратегия на правораздавателните органи на Република 

България и разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и за отчитане дейността на съдебната власт 

пред обществеността", финансирана по Оперативна програма 

"Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд, както и да уведоми участниците за 

прекратяването. 

 

4.3. ПРЕКРАТЯВА  на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗОП, процедура за възлагане на 

обществена поръчка, открита с Решение № 10-00-002 от 06.01.2010 
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г. на представляващия ВСС, с предмет: "Създаване на 

унифицирана система за приемане и обработване на жалби и 

сигнали и други дейности за превенция на корупцията", 

финансирана по Оперативна програма "Административен 

капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален 

фонд. 

4.3.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия 

съдебен съвет проф. д-р Анелия Мингова да подпише решението за 

прекратяване на обявената процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: "Създаване на унифицирана 

система за приемане и обработване на жалби и сигнали и други 

дейности за превенция на корупцията", финансирана по 

Оперативна програма "Административен капацитет", 

съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, както и да 

уведоми участниците за прекратяването. 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Колеги, последна т. 6. Кой 

докладва?  

ЦОНИ ЦОНЕВ: Аз. Уважаема г-жо министър, уважаеми 

колеги, петчленен състав на ВСС предлага съвета да вземе 

следното решение: На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б "а" от ЗСВ 

поощрява Георги Арахангелов Шопов - член на ВСС и председател 

на Комисията по предложенията и атестирането с "личен почетен 

знак: първа степен - златен"." /професор Груев напуска залата/ 

Мотиви: По случай 60-годишния му юбилей, за проявен висок 

професионализъм, образцово изпълнение на служебните 

задължения и високи нравствени качества. Явно гласуване. 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Приема се с 18 гласа. /Глас от 

залата: 17/ 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Само ви казвам - благодаря! После ще 

имам възможност да.... 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

ПООЩРЯВА Георги Арахангелов Шопов - член на ВСС и 

председател на Комисията по предложенията и атестирането с 

"личен почетен знак: първа степен - златен". 

 

МАРГАРИТА ПОПОВА: Г-н Стоянов, започваме, след 

изключване на мониторите./камерите са изключени/ 

 

Добре, колеги, благодаря ви, закривам заседанието! 

 

/Закриване на заседанието - 11, 00 ч/ 

 

Стенографи:  

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

Таня Младенова 

10.03.2010 г. 

 

 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

            МАРГАРИТА ПОПОВА 


