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СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Приложено, изпращаме Ви препис от протокол от проведеното на
29.09.2017 г. Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд. На същото
с 55 гласа „за“ от присъствалите с право на глас 69 магистрати бе взето
решение за Изпълняващ функциите председател на СГС да бъде предложена
съдия Десислава Попколева - зам.-председател и ръководител на Гражданско
отделение ^Въззцвнй състави.
:
Прилагаме писмено съгласие От името на съдия Попколева и кадрова
справка. ^
■’
'
'
Приложение: съгласно текста.
С уважение,

ЮЯН ТОПАЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Изготвил:
"
А. Радева - адм. секретар
1000 София, бул. ’'Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88: факс /02/ 981 37 40;
e-mail: adm.sgs@scc.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАР! EJI
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ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на съдиите и младшите съдии
от Софийски градскй СЪД '
.

Днес, 29.09.2017 г., в 12:00 часа, в 15 зал на Съдебната палата София се проведе Общо събрание на съдиите от ффийски градски съд.
На основание чл. 86, ал. 1, т. 7 ЗСЙ и заповед № РД-084680/28.09.2017 г., събранието беше открито от фъдия Калоян Топалов председател на Софийски градски съд.
Общото събрание.има предварително изгс гвен дневен ред, с които
съдиите са запознати чрез публикуването му във вътрешния сайт на съда.
СЪДИЯ КАЛОЯН ТОПАЛОВ: Уважаеми| колеги, за Днес е свикано
общо събрание на съдиите в СГС, по искане на 5 зъдии от 27.09.2017 г.
Съгласно представена справка от сектор ,Човешки ресурси“ към
29.09.2017 г. в СГС общият брой на съдиите е Ь съдии, от които с право
на глас са 112 съдии.
След направеното преброяване се устайсви. че на събранието
присъстват 89 магистрати, от които 69 с право т Я8-С«
.
Предлагам за протоколист на Общото събрдае да бъде избрана г-жа
Снежана Цоловска.
Предлагам за преброители да бъдат избран |и съдебните служители гжа Гергана Цветкова, г-жа Стефка Александров i, г-жа Валентина Илиева,
г-жа Таня Георгиева, г-жа Весела Станчева, г-ж а Стефанй Калоферова, гжа Линка Чолеова, г-жа Даниела Танева, г-жа Кр асимира Георгиева.
Моля да гласуваме.
„ЗА“ - 69
„ПРОТИВ“ - няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМАЕДИНО^

СЪДИЯ КАЛОЯН ТОПАЛОВ: Общотф събрание се провежда
съгласно заповед № РД-08-4680/28.09.2017 г., на председателя на СГС с
дневен ред, който се състои в една единствена то ка, а именно: обсъждане
и гласуване предложение за определяне на съдш който да бъде предложен
за избиране за временно изпълняващ функц в д е на Председател на
Софийски градски съд. .
Иекам преди да преминем към точката от Дневния ред само да Ви
обърна внимание, че същият е извън правомоивд'та на Общото събрание
на Софийски градски съд, така че резултат] от проведеното Общо
събрание, обективиран в протокол, който ще бъд изпратен на Съдийската
колешята към Висшият съдебен съвет и на п:зе,дседателя на САС, има
чисто информативен характер. Именно порадз| това няма да се спазва
задължителните изисквания на ЗСВ за квор;у и за провеждане на ОС,
кворум за вземане на решение и т.н.
По така обявения дневен ред имате думата з предложения:
СЪДИЯ ЗДРАВКА ИВАНОВА - съдия от Въззивно отделение при
СГС:
Предлагам за временно изпълняващ длъжн остта председател на СГС
съдия Десислава Попколева. Считам, че тя се иолзва с най-голямо доверие
и в Гражданска колегия, и в Наказателна кол|:тия. Познава се с всички
кодеги. Това е моето предложение.
СЪДИЯ КАЛОЯН ТОПАЛОВ:
Коментари?

Дру1+

предложения, колеги?

СЪДИЯ АНТОН УРУМОВ - съдия от Etc казателно отделение при
СГС:
Аз предлагам съдия Светлин Михайлов. Счнтам,че той е познат на
колегите като дългогодишен съдия в СГС. Ня лам какво друго да кажа.
Считам, че е достойна кандидатура
СЪДИЯ КАЛОЯН ТОПАЛОВ: Другф предложения, колеги?
Коментари? Няма!
Поради липса на други предложения да прсМинем към гласуване на
предложенията по реда на тяхното постъпване.
По така направеното предложение за съдия |Дзсислава Попколева от
присъстващите с право на глас 69 магистрати:
55 гласуват „ЗА“
„ПРОТИВ“ - няма.
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„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 2
По направеното предложение за съдия Свет 1ин Михайлов от
присъстващите с право на глас 69 магистрати:
5 гласуват „ЗА“
„ПРОТИВ“ - 13
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ -2 1
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
ГРАДСКИ СЪД

СЪДИЩГ

ПРИ

СОФИЙСКИ

РЕШИ:
Да се направи предложение до Висшия <ъдебен съвет за избор на
съдия Десислава Попколева за временно, изгълняващ функциите на
Председател на СГС до избирането на постояне!:Председател.
СЪДИЯ КАЛОЯН ТОПАЛОВ: Поради |з^ерпване на дневния ред
закривам общото събрание.
Препис от протокола да се изпрати наСъд
Комисията по атестирането и конкурсите
председателя на САС.

гката колегия към ВСС,
ш ВСС, както и на

ПРЕДСЕДА

ПРОТОКОЛИСТ
/СНЕЖАНА ЦОЛОВСКА/
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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪЖБЕН СЪВЕТ
Приложено, изпращаме Ви препис от протокол от проведеното на
градски съд. На същото
29.09.2017 г. Общо събрание на съдиите от
с 55 гласа „за“ от присъствалите с право на raaf 169 магистрати бе взето
решение за изпълняващ функциите председател на| СГС да бъде предложена
съдия Десислава Попколева - зам.-председател и ртюводител на Гражданско
отделение - въззйвни състави.
Прилагаме писмено съгласие от името на съ^ця Попколева и кадрова
справка.
Приложение: съгласно текста.
С уважение,

юв
КИ ГРАДСКИ СЪД
Изготвил:
А. Радева адм. секретар
1000 София, бул. "Витоша’' № 2, тел. централа: /02/ 9219 8f 4 с>акс /02/ 981 3740:
e-mail: adm.sgs@scc.bg
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СЪДИЯ ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА
Административен ръководител председател ш САС
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УВАЖАЕМА СЪДИЯ ДОНЧЕВА,
Приложено, изпращаме Ви препис от протокол от проведеното на
29.09.2017 -г. Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд. На същото
с 55 гласа „за“ от присъствалите с право на глас 69 магистрати бе взето
решение за изпълняващ функциите председател на СГС да бъде предложена
съдия Десислава Попколева - зам.-председател и ръководител на Гражданско
отделение - въззивнй състави.
Прилагаме писмено съгласие
справка.
Приложение: съгласно текста.
С уважение,

\

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
<

Изготвил:
А. Радева - адм. секретар
1000 София. бул. "Витоша” № 2. тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40:
e-mail: adm.sgs@scc.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-4680
гр. София, 28.09.2017 г.
Постъпило е предложение от магистрати от Софийски градски съд,
съдържащо искане за свикване на Общо събрание на съдиите за
упражняване правомощието, предвидено в чл. 85, ал. 3, т. 3 ЗСВ, а именно:
Събранието да направи предложения за определяне на временно
изпълняващ длъжността председател на СГС до избора на такъв.
Искането изхожда от 51 магистрати, съставляващи повече от една
трета от съдиите в СГС, т.е. налице са предпоставките на чл. 85, ал. 5 ЗСВ,
поради което на основание чл. 86, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 85, ал. 1, ал. 2,
ал. 3, т. 2 и чл. 88 от Закона за съдебната власт
НАРЕЖДАМ:
СВИКВАМ Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд на
29.09.2017 г. /петък/ от 12.00 часа в зала 15 на Съдебната палата с една
единствена точка в дневния ред:
1. Обсъждане и гласуване на предложения за определяне на
временно изпълняващ длъжността председател на СГС до избора
на титуляр - искане с вх. № ДЗ-479 от 27.09.2017 г., направено от
съдиите Мирослава Тодорова, Костадинка Костадинова, Николай
Николов, Десислав Любомиров, Даниела Талева, Евелина
Папазян, Руси Алексиев, Иван Коев, Милен Михайлов, Величка
Маринкова, Атанас Николаев Атанасов, Катерина Енчева, Андрей
Ангелов, Мариана Георгиева, Христинка Колева, Ралица
Манолова, Петър Стоицев, Анна Ненова, Атанас Стоилов
Атанасов, Калина Анастасова, Николай Енчев, Снежина Колева,
Златка Чолева, Елена Иванова, Мирослава Кацарска, Таня
Орешарова, Тони Гетов, Татяна Димитрова, Мина Мумджиева,
Даниела Борисова, Виолета Йовчева, Валерия Братоева, Албена
Ботева, Гергана Коюмджиева, Розинела Янчева, Диляна
Господинова, Татяна Костадинова, Мария Бойчева, Зорница
Гладилова, Рени Коджабашева, Мая Дамянова, Олга Кадънкова,
Силвана Гълъбова, Радостина Данаилова, Любомир Василев,
Кристина Филипова, Стефан Кюркчиев, Валентин Бойкинов,
Милен Евтимов, Петър Любомиров Сантиров, Иванка Иванова.

Регистрацията на съдиите за участие в Общото събрание ще започне
в 11.30 часа.
С оглед разпоредбата на чл. 210, т. 2 ЗСВ присъствието на
магистратите е задължително.
Заповедта да бъде публикувана
ьда.
Копие от заповедта да се врь
гадиш съдии;
отдел „Информационно обслужване
)р „Човешки
ресурси“ - за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

А. Радева - адм. секретар

1000 София. бул. "Витош а" № 2, тел. централа: /0'2/ 9219 88: факс /02/ 981 37 40:
e-mail: adm .sgs@ sce.bg
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