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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 
КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 

18.07.2017 г. 
 
 
ПРИСЪСТВАТ: Ясен Тодоров - председател, Васил Петров, Незабравка 

Стоева и Юлиана Колева. 
 
ОТСЪСТВА: Румен Боев 
 
На заседанието присъстват и: Мая Атанасова, главен експерт – 

юрисконсулт в дирекция „Правна”, Диана Стоянова, главен експерт – 
юрисконсулт в дирекция „Правна” и Диляна Янкова, старши експерт – 
юрисконсулт в дирекция „Правна”. 

 
Заседанието протече при следния дневен ред: 

 
1.  Проекти на становища на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС за 

притежавани нравствени качества от магистрати, участващи в 
процедура за избор за заемане на длъжността „административен 
ръководител“ в органи на съдебната власт. 

 
2. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС за 

притежавани нравствени качества от магистрат, предложен за заемане 
на длъжността „заместник-административен ръководител“ в орган на 
съдебната власт. 

 
3. Проекти на становища на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС за 

притежавани нравствени качества от магистрати, участващи в конкурс 
за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността 
„прокурор" в окръжните прокуратури. 

 
4. Проекти на становища на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС за 

притежавани нравствени качества от кандидати, участващи в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

 
5. Проекти на становища на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС за 

притежавани нравствени качества от кандидати, участващи в конкурс за 
„младши следователи“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

 
6. Разглеждане на преписки, образувани по жалби и сигнали. 
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7. Разглеждане на сигнал, получен в антикорупционната кутия на 

Окръжна прокуратура – Бургас. 
 
8. Разни. 

 
 

ОТНОСНО: Т.1.  Проекти на становища на КПЕ към Прокурорската 
колегия на ВСС за притежавани нравствени качества от магистрати, участващи 
в процедура за избор за заемане на длъжността „административен ръководител“ 
в органи на съдебната власт. 

 
1.1. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Теодор Димитров Желев, 
административен ръководител-окръжен прокурор на ОП-Силистра, по повод 
участие в процедура за избор за заемане на длъжността административен 
ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Силистра - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на становище на Комисията по 

професионална етика към Апелативна прокуратура – Варна, данните от 
кадровото дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” при ВКП, 
Специализирано междуведомствено звено за разследване на корупция (СЗА) 
при СГП, Инспектората към ВСС и извършени проверки в деловодната система 
на ВСС. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Теодор Димитров Желев, административен ръководител-окръжен прокурор на 
ОП-Силистра, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени 
качества, за да бъде назначен на длъжността административен ръководител – 
окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Силистра. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
1.1.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Теодор Димитров Желев, 
административен ръководител-окръжен прокурор на ОП-Силистра, по повод 
участие в процедура за избор за заемане на длъжността административен 
ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Силистра. 

1.1.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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1.2. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 
притежаваните нравствени качества от Пламен Георгиев Пенчев, и.ф. 
административен ръководител-районен прокурор на РП-Кубрат, по повод 
участие в процедура за избор за заемане на длъжността административен 
ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кубрат - докладва г-

н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на становище на Комисията по 

професионална етика към Окръжна прокуратура – Разград, данните от 
кадровото дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” при ВКП, 
Специализирано междуведомствено звено за разследване на корупция (СЗА) 
при СГП, Инспектората към ВСС и извършени проверки в деловодната система 
на ВСС. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Пламен Георгиев Пенчев, и.ф. административен ръководител-районен 
прокурор на РП-Кубрат, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за 
етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите 
нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността административен 
ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кубрат. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
1.2.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Пламен Георгиев Пенчев, и.ф. 
административен ръководител-районен прокурор на РП-Кубрат, по повод 
участие в процедура за избор за заемане на длъжността административен 
ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кубрат. 

1.2.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
 
1.3. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Ивайло Атанасов Тодоров, 
административен ръководител-районен прокурор на РП-Червен бряг, по повод 
участие в процедура за избор за заемане на длъжността административен 
ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Червен бряг - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на становище на Комисията по 

професионална етика към Окръжна прокуратура – Плевен, данните от 
кадровото дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” при ВКП, 
Специализирано междуведомствено звено за разследване на корупция (СЗА) 
при СГП, Инспектората към ВСС и извършени проверки в деловодната система 
на ВСС. 
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Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Ивайло Атанасов Тодоров, административен ръководител-районен прокурор 
на РП-Червен бряг, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени 
качества, за да бъде назначен на длъжността административен ръководител – 
районен прокурор на Районна прокуратура – Червен бряг. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
1.3.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ивайло Атанасов Тодоров, 
административен ръководител-районен прокурор на РП-Червен бряг, по повод 
участие в процедура за избор за заемане на длъжността административен 
ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Червен бряг. 

1.3.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
ОТНОСНО: Т.2. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската 

колегия на ВСС за притежавани нравствени качества от магистрат, предложен 
за заемане на длъжността „заместник-административен ръководител“ в орган на 
съдебната власт. 

 
2.1. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Елица Георгиева Калпачка, прокурор 
в Районна прокуратура – Благоевград, по повод предложение от 
административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – 
Благоевград, за назначаване на длъжността зам.административен ръководител-
зам.районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград - докладва г-н 

Ясен Тодоров. 
  Становището e изготвено въз основа на становище на Комисията по 

професионална етика при Районна прокуратура – Благоевград, данните от 
кадровото дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” при ВКП, 
Специализирано междуведомствено звено за разследване на корупция (СЗА) 
при СГП, Инспектората към ВСС и извършени проверки в деловодната система 
на ВСС. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Елица Георгиева Калпачка, прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, 
спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на 
българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначена на длъжността заместник на административния ръководител – 
заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
2.1.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Елица Георгиева Калпачка, прокурор 
в Районна прокуратура – Благоевград, по повод предложение от 
административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – 
Благоевград, за назначаване на длъжността зам.административен ръководител-
зам.районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград. 

2.1.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
ОТНОСНО: Т.3. Проекти на становища на КПЕ към Прокурорската 

колегия на ВСС за притежавани нравствени качества от магистрати, участващи 
в конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността 
„прокурор" в окръжните прокуратури. 

 
3.1. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Красимир Любомиров Кирилов, 
прокурор в Софийска районна прокуратура, по повод участие в конкурс за 
повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в 
окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на становище на Комисията по 
професионална етика при Софийска районна прокуратура, данните от кадровото 
дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” на ВКП, 
Специализирано междуведомствено звено за разследване на корупция (СЗА) 
при СГП, Инспектората към ВСС и извършени проверки в деловодната система 
на ВСС. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Красимир Любомиров Кирилов, прокурор в Софийска районна прокуратура, 
спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на 
българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества за 
повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в 
окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
3.1.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Красимир Любомиров Кирилов, 
прокурор в Софийска районна прокуратура, по повод участие в конкурс за 



6 
 

повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в 
окръжните прокуратури. 

3.1.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
3.2. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Пламен Георгиев Райнов, прокурор в 
Окръжна прокуратура – Плевен, командирован в СГП, по повод участие в 
конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността 
„прокурор“ в окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на становище на Комисията по 
професионална етика при Окръжна прокуратура – Плевен, данните от кадровото 
дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” на ВКП, 
Специализирано междуведомствено звено за разследване на корупция (СЗА) 
при СГП, Инспектората към ВСС и извършени проверки в деловодната система 
на ВСС. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Пламен Георгиев Райнов, прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, 
командирован в СГП, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени 
качества за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността 
„прокурор“ в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
3.2.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Пламен Георгиев Райнов, прокурор в 
Окръжна прокуратура – Плевен, командирован в СГП, по повод участие в 
конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността 
„прокурор“ в окръжните прокуратури. 

3.2.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
3.3. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Ваня Тонева Христева, прокурор в 
Районна прокуратура – Пловдив, по повод участие в конкурс за повишаване в 
длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на становище на Комисията по 
професионална етика към Районна прокуратура – Пловдив, данните от 
кадровото дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” на ВКП, 
Специализирано междуведомствено звено за разследване на корупция (СЗА) 
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при СГП, Инспектората към ВСС и извършени проверки в деловодната система 
на ВСС. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Ваня 
Тонева Христева, прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, спазва 
изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати и притежава необходимите нравствени качества за повишаване в 
длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
3.3.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ваня Тонева Христева, прокурор в 
Районна прокуратура – Пловдив, по повод участие в конкурс за повишаване в 
длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните 
прокуратури. 

3.3.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
3.4. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Константин Илиев Сулев, прокурор в 
Софийска районна прокуратура, по повод участие в конкурс за повишаване в 
длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на становище на Комисията по 
професионална етика при Софийска районна прокуратура, данните от кадровото 
дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” на ВКП, 
Специализирано междуведомствено звено за разследване на корупция (СЗА) 
при СГП, Инспектората към ВСС и извършени проверки в деловодната система 
на ВСС. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Константин Илиев Сулев, прокурор в Софийска районна прокуратура, спазва 
изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати и притежава необходимите нравствени качества за повишаване в 
длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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3.4.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 
притежаваните нравствени качества от Константин Илиев Сулев, прокурор в 
Софийска районна прокуратура, по повод участие в конкурс за повишаване в 
длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните 
прокуратури. 

3.4.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
ОТНОСНО: Т.4. Проекти на становища на КПЕ към Прокурорската 

колегия на ВСС за притежавани нравствени качества от кандидати, участващи в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

 
4.1. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Габриела Георгиева Милушева, 
юрисконсулт в „Макс Колект“ ООД, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от управителя на „Макс Колект“ 
ООД. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Габриела Георгиева Милушева, юрисконсулт в „Макс Колект“ ООД, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.1.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Габриела Георгиева Милушева, 
юрисконсулт в „Макс Колект“ ООД, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.1.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.2. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Вихра Костадинова Попхристова, 
адвокат в Софийска адвокатска колегия, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Софийски адвокатски съвет. 
Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Вихра Костадинова Попхристова, адвокат в Софийска адвокатска колегия, 
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притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.2.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Вихра Костадинова Попхристова, 
адвокат в Софийска адвокатска колегия, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.2.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.3. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Филип Иванов Георгиев, старши 
разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР 
Пловдив, Отдел „Разследване“. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Филип Иванов Георгиев, старши разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив , 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.3.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Филип Иванов Георгиев, старши 
разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.3.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.4. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Мирела Бончева Василева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Стара Загора. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
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 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Мирела Бончева Василева, старши разследващ полицай в ОД на МВР Стара 
Загора, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.4.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Мирела Бончева Василева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.4.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.5. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Лъчезар Светлинов Иванов, 
разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Стара Загора. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Лъчезар Светлинов Иванов, разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.5.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Лъчезар Светлинов Иванов, 
разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.5.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.6. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Светослав Василев Палов, разследващ 
полицай в ОД на МВР Ямбол, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 
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Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – Ямбол и 
становище от административния ръководител-районен прокурор на РП – 
Елхово. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Светослав Василев Палов, разследващ полицай в ОД на МВР Ямбол, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.6.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Светослав Василев Палов, разследващ 
полицай в ОД на МВР Ямбол, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.6.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.7. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Галин Галенов Тупев, разследващ 
полицай в ОД на МВР Разград, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Разград. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Галин Галенов Тупев, разследващ полицай в ОД на МВР Разград, притежава 
необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.7.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Галин Галенов Тупев, разследващ 
полицай в ОД на МВР Разград, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.7.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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4.8. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 
притежаваните нравствени качества от Ваня Стойчева Георгиева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Пловдив. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Ваня Стойчева Георгиева, старши разследващ полицай в ОД на МВР 
Пловдив, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена 
на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.8.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ваня Стойчева Георгиева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.8.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.9. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Мартин Любомиров Кузманов, 
разследващ полицай в ОД на МВР Търговище, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Търговище. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Мартин Любомиров Кузманов, разследващ полицай в ОД на МВР 
Търговище, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен 
на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.9.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Мартин Любомиров Кузманов, 
разследващ полицай в ОД на МВР Търговище, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 
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4.9.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.10. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Мария Любчова Бакалска, разузнавач 
V степен (ДПС) в сектор „Криминална полиция“ на 01 РУ при ОД на МВР 
Благоевград, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Благоевград. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Мария Любчова Бакалска, разузнавач V степен (ДПС) в сектор „Криминална 
полиция“ на 01 РУ при ОД на МВР Благоевград, притежава необходимите 
нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „младши прокурор” в 
районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.10.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Мария Любчова Бакалска, разузнавач 
V степен (ДПС) в сектор „Криминална полиция“ на 01 РУ при ОД на МВР 
Благоевград, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните 
прокуратури. 

4.10.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.11. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Борис Атанасов Петков, старши 
разследващ полицай при ОД на МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Пловдив. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Борис Атанасов Петков, старши разследващ полицай при ОД на МВР 
Пловдив, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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4.11.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Борис Атанасов Петков, старши 
разследващ полицай при ОД на МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.11.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.12. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Андрей Истилиянов Костов, съдебен 
помощник в Софийски градски съд, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от от съдия Даниела Борисова, 
съдия в Софийски градски съд, наказателно отделение. Подадена е декларация 
по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Андрей Истилиянов Костов, съдебен помощник в Софийски градски съд, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.12.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Андрей Истилиянов Костов, съдебен 
помощник в Софийски градски съд, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.12.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.13. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Ненка Кръстева Цветанкова, 
разследващ полицай в ОД на МВР - Пазарджик, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Пазарджик. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Ненка Кръстева Цветанкова, разследващ полицай в ОД на МВР - Пазарджик, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.13.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ненка Кръстева Цветанкова, 
разследващ полицай в ОД на МВР - Пазарджик, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.13.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.14. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Ивайло Николаев Гоцков, съдебен 
помощник във Върховния касационен съд, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от зам.председателя на Върховния 
касационен съд и ръководител на гражданска колегия. Подадена е декларация 
по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Ивайло Николаев Гоцков, съдебен помощник във Върховния касационен съд, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.14.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ивайло Николаев Гоцков, съдебен 
помощник във Върховния касационен съд, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.14.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.15. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Дельо Валентинов Делев, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Стара Загора. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Дельо Валентинов Делев, старши разследващ полицай в ОД на МВР Стара 
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Загора, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.15.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Дельо Валентинов Делев, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.15.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.16. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Калоян Веселинов Кръстев, публичен 
изпълнител в сектор „Обезпечение и събиране на публични вземания“ 7, отдел 
„Публични вземания“, дирекция „Събиране“, ТД на НАП София, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-

н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от Териториална дирекция на НАП 
София. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Калоян Веселинов Кръстев, публичен изпълнител в сектор „Обезпечение и 
събиране на публични вземания“ 7, отдел „Публични вземания“, дирекция 
„Събиране“, ТД на НАП София, притежава необходимите нравствени качества, 
за да бъде назначен на длъжността „младши прокурор” в районните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.16.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Калоян Веселинов Кръстев, публичен 
изпълнител в сектор „Обезпечение и събиране на публични вземания“ 7, отдел 
„Публични вземания“, дирекция „Събиране“, ТД на НАП София, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.16.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.17. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Веско Беров Ириков, старши 
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разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Пловдив. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Веско Беров Ириков, старши разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.17.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Веско Беров Ириков, старши 
разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.17.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.18. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Антон Руменов Ценов, старши 
разследващ полицай при 08 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от 08 РУ-СДВР. Подадена е 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Антон Руменов Ценов, старши разследващ полицай при 08 РУ-СДВР, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.18.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Антон Руменов Ценов, старши 
разследващ полицай при 08 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.18.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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4.19. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 
притежаваните нравствени качества от Цонко Николов Кръстев, младши 
адвокат в Адвокатска колегия – Габрово, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, служебна характеристика от Адвокатска колегия – Габрово и 
информация от РП – Габрово и ОП – Габрово.   Подадена е декларация по 
чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Цонко Николов Кръстев, младши адвокат в Адвокатска колегия – Габрово, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.19.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Цонко Николов Кръстев, младши 
адвокат в Адвокатска колегия – Габрово, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.19.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.20. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Анчо Сашев Тодоров, младши адвокат 
в Адвокатска колегия – Враца, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Адвокатска колегия – Враца. 
Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Анчо Сашев Тодоров, младши адвокат в Адвокатска колегия – Враца, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.20.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Анчо Сашев Тодоров, младши адвокат 
в Адвокатска колегия – Враца, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 
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4.20.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.21. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Виктория Петрова Георгиева, 
юрисконсулт в „Шугър Импекс Трейдинг“ ООД – Велико Търново, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-

н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от С. Илиева – Управител в 
„Шугър Импекс Трейдинг“ ООД – Велико Търново. Подадена е декларация по 
чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Виктория Петрова Георгиева, юрисконсулт в „Шугър Импекс Трейдинг“ 
ООД – Велико Търново, притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.21.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Виктория Петрова Георгиева, 
юрисконсулт в „Шугър Импекс Трейдинг“ ООД – Велико Търново, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.21.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
 

4.22. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 
притежаваните нравствени качества от Мерйем Мюмюнова Алиева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Кърджали, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Кърджали. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Мерйем Мюмюнова Алиева, старши разследващ полицай в ОД на МВР 
Кърджали, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена 
на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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4.22.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 
притежаваните нравствени качества от Мерйем Мюмюнова Алиева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Кърджали, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.22.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.23. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Елена Иванова Андреева, прокурорски 
помощник в Специализирана прокуратура, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Специализирана прокуратура. 
Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Елена Иванова Андреева, прокурорски помощник в Специализирана 
прокуратура, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.23.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Елена Иванова Андреева, прокурорски 
помощник в Специализирана прокуратура, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.23.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.24. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Христо Иванов Христов, собственик на 
фирма, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Окръжен съд – Бургас. 
Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Христо Иванов Христов, собственик на фирма, притежава необходимите 
нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „младши прокурор” в 
районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
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     Р  Е  Ш  И: 
 
4.24.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Христо Иванов Христов, собственик на 
фирма, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните 
прокуратури. 

4.24.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.25. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Неделчо Митев Тончев, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Стара Загора. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Неделчо Митев Тончев, старши разследващ полицай в ОД на МВР Стара 
Загора, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.25.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Неделчо Митев Тончев, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.25.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.26. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Дияна Колева Колева, главен 
разследващ полицай при 05 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от 05 РУ-СДВР. Подадена е 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Дияна Колева Колева, главен разследващ полицай при 05 РУ-СДВР, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.26.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Дияна Колева Колева, главен 
разследващ полицай при 05 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.26.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.27. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Мария Иванова Янчева-Георгиева, 
старши разследващ полицай при 05 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от 05 РУ-СДВР. Подадена е 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Мария Иванова Янчева-Георгиева, старши разследващ полицай при 05 РУ-
СДВР, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.27.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Мария Иванова Янчева-Георгиева, 
старши разследващ полицай при 05 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.27.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.28. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от София Драганова Димитрова, старши 
разследващ полицай при 03 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от 03 РУ-СДВР. Подадена е 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
София Драганова Димитрова, старши разследващ полицай при 03 РУ-СДВР, 
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притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.28.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от София Драганова Димитрова, старши 
разследващ полицай при 03 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.28.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.29. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Иван Атанасов Караиванов, 
разузнавач в сектор „Криминална полиция“ на 01 РУ при ОДМВР-Благоевград, 
по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Благоевград. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Иван Атанасов Караиванов, разузнавач в сектор „Криминална полиция“ на 
01 РУ при ОДМВР-Благоевград, притежава необходимите нравствени качества, 
за да бъде назначен на длъжността „младши прокурор” в районните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.29.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Иван Атанасов Караиванов, 
разузнавач в сектор „Криминална полиция“ на 01 РУ при ОДМВР-Благоевград, 
по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.29.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.30. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Стиляна Димитрова Георгиева, 
юрисконсулт в „ТНК Кепитъл Мениджмънт“ АД, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 
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Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от изпълнителния директор на 
„ТНК Кепитъл Мениджмънт“ АД. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Стиляна Димитрова Георгиева, юрисконсулт в „ТНК Кепитъл Мениджмънт“ 
АД, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.30.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Стиляна Димитрова Георгиева, 
юрисконсулт в „ТНК Кепитъл Мениджмънт“ АД, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.30.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.31. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Светлана Атанасова Димитрова, 
съдебен помощник в Административен съд – Хасково, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен 

Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– председател на Административен съд Хасково. Подадена е декларация по 
чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Светлана Атанасова Димитрова, съдебен помощник в Административен съд 
– Хасково, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена 
на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.31.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Светлана Атанасова Димитрова, 
съдебен помощник в Административен съд – Хасково, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.31.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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4.32. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 
притежаваните нравствени качества от Силвия Лъчезарова Алексиева, 
старши разследващ полицай при ОДМВР - Пловдив, по повод участие в конкурс 
за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Началник отдел „Разследване“ 
при ОДМВР Пловдив. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Силвия Лъчезарова Алексиева, старши разследващ полицай при ОДМВР - 
Пловдив, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена 
на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.32.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Силвия Лъчезарова Алексиева, 
старши разследващ полицай при ОДМВР - Пловдив, по повод участие в конкурс 
за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.32.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.33. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Красимира Ипократова Ипократова, 
юрисконсулт в отдел „Обжалване“ при ТД на НАП Пловдив, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен 

Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от Директора на НАП Пловдив. 
Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Красимира Ипократова Ипократова, юрисконсулт в отдел „Обжалване“ при 
ТД на НАП Пловдив, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.33.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Красимира Ипократова Ипократова, 
юрисконсулт в отдел „Обжалване“ при ТД на НАП Пловдив, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 
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4.33.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.34. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Иван Минев Кайряков, разследващ 
полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Стара Загора. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Иван Минев Кайряков, разследващ полицай в ОД на МВР Стара Загора, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.34.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Иван Минев Кайряков, разследващ 
полицай в ОД на МВР Стара Загора, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.34.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.35. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Даниела Христова Тепавичарова, 
служител запитвания на клиенти и обработка на данни в „Региоком ГмбХ клон 
България“ гр.Варна, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в 
районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от управителя на „Региоком ГмбХ 
клон България“ гр.Варна. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Даниела Христова Тепавичарова, служител запитвания на клиенти и 
обработка на данни в „Региоком ГмбХ клон България“ гр.Варна, притежава 
необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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4.35.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 
притежаваните нравствени качества от Даниела Христова Тепавичарова, 
служител запитвания на клиенти и обработка на данни в „Региоком ГмбХ клон 
България“ гр.Варна, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в 
районните прокуратури. 

4.35.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.36. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Магдалина Недялкова Христова, 
юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Обжалване и данъчно-
осигурителна практика“ – Пловдив, ЦУ на НАП, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Директора на ДОДОП – 
Пловдив. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Магдалина Недялкова Христова, юрисконсулт в отдел „Обжалване“, 
дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, ЦУ на 
НАП, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.36.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Магдалина Недялкова Христова, 
юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Обжалване и данъчно-
осигурителна практика“ – Пловдив, ЦУ на НАП, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.36.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.37. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Теодор Георгиев Николов, старши 
разследващ полицай при 02 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от 02 РУ-СДВР. Подадена е 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Теодор Георгиев Николов, старши разследващ полицай при 02 РУ-СДВР, 



28 
 

притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.37.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Теодор Георгиев Николов, старши 
разследващ полицай при 02 РУ-СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.37.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.38. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Васко Симеонов Пашев, старши 
разследващ полицай в отдел „Разследване“, ГДБОП-МВР, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен 

Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от началника на отдел 
„Разследване“ ГДБОП-МВР. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Васко Симеонов Пашев, старши разследващ полицай в отдел „Разследване“, 
ГДБОП-МВР, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначен на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.38.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Васко Симеонов Пашев, старши 
разследващ полицай в отдел „Разследване“, ГДБОП-МВР, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.38.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.39. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Христо Георгиев Иванов, 
самоосигуряващо се лице, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в 
районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от съдия от Окръжен съд – 
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Пловдив, ръководител на стажа на Христо Иванов. Подадена е декларация по 
чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Христо Георгиев Иванов, самоосигуряващо се лице, притежава необходимите 
нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „младши прокурор” в 
районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.39.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Христо Георгиев Иванов, 
самоосигуряващо се лице, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в 
районните прокуратури. 

4.39.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.40. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Марияна Николаева Несторова, 
младши юрисконсулт на комплекс „Пирин голф и кънтри клуб“ гр.Разлог, по 
повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от главния юрисконсулт на 
комплекс „Пирин голф и кънтри клуб“ гр.Разлог. Подадена е декларация по 
чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Марияна Николаева Несторова, младши юрисконсулт на комплекс „Пирин 
голф и кънтри клуб“ гр.Разлог, притежава необходимите нравствени качества, 
за да бъде назначена на длъжността „младши прокурор” в районните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.40.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Марияна Николаева Несторова, 
младши юрисконсулт на комплекс „Пирин голф и кънтри клуб“ гр.Разлог, по 
повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.40.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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4.41. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 
притежаваните нравствени качества от Петър Димитров Вацов, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-

н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от съдия от Софийски градски съд, 
НО. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Петър Димитров Вацов, притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначен на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.41.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Петър Димитров Вацов, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.41.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.42. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Росица Маринова Нешева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Плевен, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Плевен. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Росица Маринова Нешева, старши разследващ полицай в ОД на МВР Плевен, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.42.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Росица Маринова Нешева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Плевен, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.42.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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4.43. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 
притежаваните нравствени качества от Нина Георгиева Асенова, старши 
експерт в дирикция „Правни дейности и спорове“ при Патентно ведомство на 
Република България, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в 
районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от председателя на Патентното 
ведомство на Република България. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Нина Георгиева Асенова, старши експерт в дирикция „Правни дейности и 
спорове“ при Патентно ведомство на Република България, притежава 
необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.43.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Нина Георгиева Асенова, старши 
експерт в дирикция „Правни дейности и спорове“ при Патентно ведомство на 
Република България, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в 
районните прокуратури. 

4.43.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.44. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Марина Николаева Николова, юрист в 
„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от изпълнителния директор на 
„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД – град София. Подадена е декларация 
по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Марина Николаева Николова, юрист в „Агенция за събиране на вземания“ 
ЕАД, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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4.44.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 
притежаваните нравствени качества от Марина Николаева Николова, юрист в 
„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.44.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.45. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Владимир Йорданов Минчев, съдебен 
помощник в Административен съд – София – град, по повод участие в конкурс 
за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– председател на Административен съд – София – град. Подадена е декларация 
по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Владимир Йорданов Минчев, съдебен помощник в Административен съд – 
София – град, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначен на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.45.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Владимир Йорданов Минчев, съдебен 
помощник в Административен съд – София – град, по повод участие в конкурс 
за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.45.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.46. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Дарина Бойчева Георгиева, работила 
като специалист в дирекция „Регионални представители“ към Комисия за 
защита от дискриминация, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в 
районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от главния секретар на Комисия за 
защита от дискриминация. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Дарина Бойчева Георгиева, работила като специалист в дирекция 
„Регионални представители“ към Комисия за защита от дискриминация, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.46.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Дарина Бойчева Георгиева, работила 
като специалист в дирекция „Регионални представители“ към Комисия за 
защита от дискриминация, по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в 
районните прокуратури. 

4.46.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.47. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Мария Стоянова Стоянова, 
юрисконсулт в Адвокатска кантора „Димитър Димитров“ – Кърджали, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-

н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от адв. Димитър Димитров. 
Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Мария Стоянова Стоянова, юрисконсулт в Адвокатска кантора „Димитър 
Димитров“ – Кърджали, притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.47.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Мария Стоянова Стоянова, 
юрисконсулт в Адвокатска кантора „Димитър Димитров“ – Кърджали, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.47.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.48. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Анелия Йорданова Ангелова, 
прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – Пловдив, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен 

Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
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– окръжен прокурор на Окръжна прокуратура  – Пловдив. Подадена е 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Анелия Йорданова Ангелова, прокурорски помощник в Окръжна 
прокуратура – Пловдив, притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.48.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Анелия Йорданова Ангелова, 
прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – Пловдив, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.48.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.49. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Елица Димитрова Захариева, младши 
адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от и.ф.председателя на Адвокатски 
съвет – Благоевград. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Елица Димитрова Захариева, младши адвокат в Адвокатска колегия – 
Благоевград, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.49.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Елица Димитрова Захариева, младши 
адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.49.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.50. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Теодора Емилова Гогова, младши 
експерт – юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“ 
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при Администрация на главния прокурор, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от главен секретар АГП. Подадена 
е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Теодора Емилова Гогова, младши експерт – юрисконсулт в отдел „Правен“, 
дирекция „Административно-правна“ при Администрация на главния 
прокурор, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена 
на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.50.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Теодора Емилова Гогова, младши 
експерт – юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“ 
при Администрация на главния прокурор, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.50.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.51. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Янислав Милков Стаматов, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-

н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от Административния ръководител 
– председател на Окръжен съд – Бургас. Подадена е декларация по чл.19а от 
ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Янислав Милков Стаматов, притежава необходимите нравствени качества, за 
да бъде назначен на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.51.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Янислав Милков Стаматов, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.51.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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4.52. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Милена Любомирова Бондаренко - 
Петрова, правен съветник в „Ренд - Ико Експерт“ ООД, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен 

Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от Управителя на „Ренд - Ико 
Експерт“ ООД. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Милена Любомирова Бондаренко - Петрова, правен съветник в „Ренд - Ико 
Експерт“ ООД, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.52.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Милена Любомирова Бондаренко - 
Петрова, правен съветник в „Ренд - Ико Експерт“ ООД, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.52.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.53. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Магдалена Бориславова Младенова, 
по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от началника на Митница 
Столична. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Магдалена Бориславова Младенова, притежава необходимите нравствени 
качества, за да бъде назначена на длъжността „младши прокурор” в районните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.53.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Магдалена Бориславова Младенова, 
по повод участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 
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4.53.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.54. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Антон Петров Горенов, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-

н Ясен Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– председател на Окръжен съд – Бургас. Не е подадена е декларация по чл.19а 
от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Антон Петров Горенов, притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначен на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.54.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Антон Петров Горенов, по повод 
участие в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.54.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.55. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Петър Кирилов Стойнев, младши 
разследващ полицай в група „Разследване на криминални престъпления“ в 
сектор „Разследване при 03 РУ – СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от началника на сектор 
„Разследване“ при 03 РУ - СДВР. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Петър Кирилов Стойнев, младши разследващ полицай в група „Разследване 
на криминални престъпления“ в сектор „Разследване при 03 РУ – СДВР, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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4.55.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 
притежаваните нравствени качества от Петър Кирилов Стойнев, младши 
разследващ полицай в група „Разследване на криминални престъпления“ в 
сектор „Разследване при 03 РУ – СДВР, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.55.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.56. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Ангел Петров Ташев,  разследващ 
полицай в ОД на МВР - Пазарджик, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от директора на ОД на МВР – 
Пазарджик. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Ангел Петров Ташев,  разследващ полицай в ОД на МВР - Пазарджик, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.56.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ангел Петров Ташев,  разследващ 
полицай в ОД на МВР - Пазарджик, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.56.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.57. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Надя Величкова Маринова, съдебен 
помощник в Софийски градски съд, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от зам.председател на Софийски 
градски съд и ръководител на наказателно отделение.  Не е подадена  
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Надя Величкова Маринова, съдебен помощник в Софийски градски съд, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.57.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Надя Величкова Маринова, съдебен 
помощник в Софийски градски съд, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.57.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.58. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Валерия Симеонова Златева, младши 
експерт „Съдебни преписки и дела“ в Община Варна, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен 

Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от секретаря на Община Варна. 
Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Валерия Симеонова Златева, младши експерт „Съдебни преписки и дела“ в 
Община Варна, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.58.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Валерия Симеонова Златева, младши 
експерт „Съдебни преписки и дела“ в Община Варна, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.58.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.59. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Стойчо Делев Стойчев, разследващ 
полицай при ОД на МВР – Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от директора на ОД на МВР – 
Стара Загора. Не е подадена декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Стойчо Делев Стойчев, разследващ полицай при ОД на МВР – Стара Загора, 
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притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.59.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Стойчо Делев Стойчев, разследващ 
полицай при ОД на МВР – Стара Загора, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.59.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.60. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Никола Тодоров Делиев, прокурорски 
помощник в Апелативна прокуратура – Бургас, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас. Не е подадена 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Никола Тодоров Делиев, прокурорски помощник в Апелативна прокуратура – 
Бургас, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.60.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Никола Тодоров Делиев, прокурорски 
помощник в Апелативна прокуратура – Бургас, по повод участие в конкурс за 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.60.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.61. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Роси Петрова Михайлова, съдебен 
помощник в Апелативен съд - София, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
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– председател на Апелативен съд – София. Не е подадена  декларация по чл.19а 
от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Роси 
Петрова Михайлова, съдебен помощник в Апелативен съд - София, притежава 
необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността 
„младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.61.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Роси Петрова Михайлова, съдебен 
помощник в Апелативен съд - София, по повод участие в конкурс за „младши 
прокурор” в районните прокуратури. 

4.61.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
4.62. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Симона Иванова Лазарова, 
прокурорски помощник в Софийска градска прокуратура, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури - докладва г-н Ясен 

Тодоров. 
Становището e изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– градски прокурор на Софийска градска прокуратура. Не е подадена 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 
 Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Симона Иванова Лазарова, прокурорски помощник в Софийска градска 
прокуратура, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
4.62.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Симона Иванова Лазарова, 
прокурорски помощник в Софийска градска прокуратура, по повод участие в 
конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 

4.62.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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ОТНОСНО: Т.5. Проекти на становища на КПЕ към Прокурорската 
колегия на ВСС за притежавани нравствени качества от кандидати, участващи в 
конкурс за „младши следователи“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

 
5.1. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Велислав Велизаров Величков, 
разследващ полицай в Седмо РУ – СДВР, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от Началника на 07 РУ – СДВР. 
Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Велислав Велизаров Величков, разследващ полицай в Седмо РУ – СДВР, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.1.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Велислав Велизаров Величков, 
разследващ полицай в Седмо РУ – СДВР, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.1.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.2. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Десислава Илиева Ангелова, съдебен 
помощник в Административен съд – Велико Търново, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– председател на Административен съд – Велико Търново. Подадена е 
декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Десислава Илиева Ангелова, съдебен помощник в Административен съд – 
Велико Търново, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.2.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Десислава Илиева Ангелова, съдебен 
помощник в Административен съд – Велико Търново, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.2.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.3. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Биляна Николаева Христова, младши 
експерт в дирекция „Правни дейности“ по програма „Старт на кариерата“ в 
Министерство на правосъдието, по повод участие в конкурс за „младши 
следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - докладва г-н 

Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от председателя на Окръжен съд – 
Перник. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Биляна Николаева Христова, младши експерт в дирекция „Правни дейности“ 
по програма „Старт на кариерата“ в Министерство на правосъдието, притежава 
необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността 
„младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.3.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Биляна Николаева Христова, младши 
експерт в дирекция „Правни дейности“ по програма „Старт на кариерата“ в 
Министерство на правосъдието, по повод участие в конкурс за „младши 
следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.3.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.4. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Атанас Георгиев Доцински, адвокатски 
сътрудник в Адвокатско дружество „Гемков и партньори“, по повод участие в 
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конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от адвокат Гемков от Адвокатско 
дружество „Гемков и партньори“. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Атанас Георгиев Доцински, адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество 
„Гемков и партньори“, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначен на длъжността „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.4.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Атанас Георгиев Доцински, адвокатски 
сътрудник в Адвокатско дружество „Гемков и партньори“, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.4.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.5. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Филип Иванов Георгиев, старши 
разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР 
Пловдив, Отдел „Разследване“. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Филип Иванов Георгиев, старши разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.5.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Филип Иванов Георгиев, старши 
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разследващ полицай при ОД-МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.5.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.6. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Ваня Стойчева Георгиева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от Областна дирекция на МВР – 
Пловдив. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Ваня 
Стойчева Георгиева, старши разследващ полицай в ОД на МВР Пловдив, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.6.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ваня Стойчева Георгиева, старши 
разследващ полицай в ОД на МВР Пловдив, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.6.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.7. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Мая Любчова Кирилова, асоцииран 
адвокат в Адвокатско дружество „Стоева, Куюмджиева и Витлиемов“, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от адв. Стоева от Адвокатско 
дружество „Стоева, Куюмджиева и Витлиемов“. Подадена е декларация по чл. 
19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Мая 
Любчова Кирилова, асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Стоева, 
Куюмджиева и Витлиемов“, притежава необходимите нравствени качества, за 
да бъде назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели 
в окръжните прокуратури. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.7.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Мая Любчова Кирилова, асоцииран 
адвокат в Адвокатско дружество „Стоева, Куюмджиева и Витлиемов“, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.7.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.8. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Весела Драгомирова Христова, 
адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и КО“, по 
повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от председателя на Софийски 
градски съд . Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Весела Драгомирова Христова, адвокатски сътрудник в Адвокатско 
дружество „Стойчев, д-р Вълков и КО“ , притежава необходимите нравствени 
качества, за да бъде назначена на длъжността „младши следовател“ в 
следствените отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.8.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Весела Драгомирова Христова, 
адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и КО“, по 
повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 

5.8.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.9. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Марина Николаева Николова, юрист в 
„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
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Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от изпълнителния директор на 
„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД – град София. Подадена е декларация 
по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Марина Николаева Николова, юрист в „Агенция за събиране на вземания“ 
ЕАД, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.9.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Марина Николаева Николова, юрист в 
„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.9.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.10. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Сийка Михайлова Камбарева, старши 
разследващ полицай в ГДБОП, отдел 07 „Разследване“, сектор „БОП“ – 
Пловдив, по повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените 
отдели в окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Главна дирекция „Борба с 
организираната престъпност“. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Сийка Михайлова Камбарева, старши разследващ полицай в ГДБОП, отдел 07 
„Разследване“, сектор „БОП“ – Пловдив, притежава необходимите нравствени 
качества, за да бъде назначена на длъжността „младши следовател“ в 
следствените отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.10.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Сийка Михайлова Камбарева, старши 
разследващ полицай в ГДБОП, отдел 07 „Разследване“, сектор „БОП“ – 
Пловдив, по повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените 
отдели в окръжните прокуратури. 
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5.10.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.11. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Снежана Янкова Стефанова, главен 
разследващ полицай в ОД на МВР – Разград, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от директора на ОД на МВР – 
Разград. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Снежана Янкова Стефанова, главен разследващ полицай в ОД на МВР – 
Разград, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.11.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Снежана Янкова Стефанова, главен 
разследващ полицай в ОД на МВР – Разград, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.11.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.12. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Лора Деянова Желева, съдебен 
помощник в Специализирания наказателен съд, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от председателя на 
Специализирания наказателен съд . Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Лора 
Деянова Желева, съдебен помощник в Специализирания наказателен съд, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
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     Р  Е  Ш  И: 
 
5.12.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Лора Деянова Желева, съдебен 
помощник в Специализирания наказателен съд, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.12.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.13. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Мария Леткова Владимирова – 
Андреева, разследващ полицай в ОД на МВР – Монтана, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от директора на ОД на МВР – 
Монтана. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Мария Леткова Владимирова – Андреева, разследващ полицай в ОД на МВР 
– Монтана, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена 
на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.13.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Мария Леткова Владимирова – 
Андреева, разследващ полицай в ОД на МВР – Монтана, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.13.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.14. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Роси Петрова Михайлова, съдебен 
помощник в Апелативен съд - София, по повод участие в конкурс за „младши 
следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - докладва г-н 

Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– председател на Апелативен съд – София. Не е подадена  декларация по чл.19а 
от ЗСВ. 
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Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Роси 
Петрова Михайлова, съдебен помощник в Апелативен съд - София, притежава 
необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността 
„младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.14.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Роси Петрова Михайлова, съдебен 
помощник в Апелативен съд - София, по повод участие в конкурс за „младши 
следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.14.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.15. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Михаил Димитров Крачунов, 
юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и нормативно обслужване“, 
отдел „Правно-нормативно и информационно обслужване“ в Министерство на 
младежта и спорта, по повод участие в конкурс за „младши следовател” в 
следствените отдели в окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Министъра на младежта и 
спорта. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Михаил Димитров Крачунов, юрисконсулт в дирекция „Административно-
правно и нормативно обслужване“, отдел „Правно-нормативно и 
информационно обслужване“ в Министерство на младежта и спорта, притежава 
необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.15.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Михаил Димитров Крачунов, 
юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и нормативно обслужване“, 
отдел „Правно-нормативно и информационно обслужване“ в Министерство на 
младежта и спорта, по повод участие в конкурс за „младши следовател” в 
следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.15.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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5.16. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Детелина Кирилова Воденичарска, 
старши разследващ полицай в Девето РУ – СДВР, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от началника на 09 РУ – СДВР. 
Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ.  

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Детелина Кирилова Воденичарска, старши разследващ полицай в Девето РУ – 
СДВР, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.16.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Детелина Кирилова Воденичарска, 
старши разследващ полицай в Девето РУ – СДВР, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.16.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.17. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Катя Николаева Кузманова, 
прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – Пловдив, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив. Подадена е 
декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Катя 
Николаева Кузманова, прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – 
Пловдив, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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5.17.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Катя Николаева Кузманова, 
прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – Пловдив, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.17.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.18. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Дафина Петрова Димова, юрисконсулт 
в ДЗЗД „Луков и Горчев“, по повод участие в конкурс за „младши следовател” 
в следствените отдели в окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от председателя на Окръжен съд – 
Пазарджик. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ.  

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Дафина Петрова Димова, юрисконсулт в ДЗЗД „Луков и Горчев“, притежава 
необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността 
„младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.18.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Дафина Петрова Димова, юрисконсулт 
в ДЗЗД „Луков и Горчев“, по повод участие в конкурс за „младши следовател” 
в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.18.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.19. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Диана Стайкова Господинова, 
прокурорски помощник в Апелативна прокуратура – София, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
на Апелативна прокуратура – София. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Диана Стайкова Господинова, прокурорски помощник в Апелативна 
прокуратура – София, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в 
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окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.19.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Диана Стайкова Господинова, 
прокурорски помощник в Апелативна прокуратура – София, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.19.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.20. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Людмил Дочев Стоянов, разузнавач в 
сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОД МВР – Русе, 
по повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от директора на ОД МВР – Русе. 
Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Людмил Дочев Стоянов, разузнавач в сектор „Противодействие на 
криминалната престъпност“ при ОД МВР – Русе, притежава необходимите 
нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „младши следовател” 
в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.20.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Людмил Дочев Стоянов, разузнавач в 
сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОД МВР – Русе, 
по повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 

5.20.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.21. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Господин Марков Бумбаров, адвокат в 
Софийска адвокатска колегия, по повод участие в конкурс за „младши 
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следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - докладва г-н 

Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от адв. Владимир Дончев – 
секретар на САС. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Господин Марков Бумбаров, адвокат в Софийска адвокатска колегия, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.21.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Господин Марков Бумбаров, адвокат в 
Софийска адвокатска колегия, по повод участие в конкурс за „младши 
следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.21.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.22. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Петър Иванов Чираков, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от съдия – ръководител от стажа в 
Окръжен съд – Пловдив. Не е подадена  декларация по чл.19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Петър Иванов Чираков притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначен на длъжността „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.22.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Петър Иванов Чираков, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.22.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 
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5.23. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Ваня Василева Ванева, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител 
– председател на ОС – Бургас. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Ваня 
Василева Ванева притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.23.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ваня Василева Ванева, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.23.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.24. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Виктория Сашкова Станчева, по 
повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от зам.административния 
ръководител-зам.председател на ОС – Търговище . Подадена е декларация по 
чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Виктория Сашкова Станчева притежава необходимите нравствени качества, 
за да бъде назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените 
отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.24.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Виктория Сашкова Станчева, по 



56 
 

повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 

5.24.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.25. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Райна Венциславова Василева, по 
повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от съдия от Окръжен съд - 
Благоевград. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Райна Венциславова Василева притежава необходимите нравствени качества, 
за да бъде назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените 
отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.25.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Райна Венциславова Василева, по 
повод участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 

5.25.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.26. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Ани Георгиева Пиронева, експерт-
юрист в специализирана административна дирекция „Правно-нормативна 
дейност“ - ДАНС, по повод участие в конкурс за „младши следовател” в 
следствените отдели в окръжните прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от председателя на ДАНС. 
Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Ани 
Георгиева Пиронева, експерт-юрист в специализирана административна 
дирекция „Правно-нормативна дейност“ - ДАНС, притежава необходимите 
нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „младши 
следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
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     Р  Е  Ш  И: 
 
5.26.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Ани Георгиева Пиронева, експерт-
юрист в специализирана административна дирекция „Правно-нормативна 
дейност“ - ДАНС, по повод участие в конкурс за „младши следовател” в 
следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.26.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.27. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Пепа Дечкова Господинова-Узунова, 
старши експерт в отдел ЕИСПП, дирекция „Информационно обслужване и 
технологии“ при Администрацията на главния прокурор, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от главния прокурор на Република 
България. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Пепа 
Дечкова Господинова-Узунова, старши експерт в отдел ЕИСПП, дирекция 
„Информационно обслужване и технологии“ при Администрацията на главния 
прокурор, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена 
на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.27.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Пепа Дечкова Господинова-Узунова, 
старши експерт в отдел ЕИСПП, дирекция „Информационно обслужване и 
технологии“ при Администрацията на главния прокурор, по повод участие в 
конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.27.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.28. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Петър Димитров Вацов, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 
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Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика съдия от Софийски градски съд, 
НО. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Петър Димитров Вацов притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначен на длъжността „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.28.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Петър Димитров Вацов, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.28.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.29. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Илиян Георгиев Велев, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от съдия от Областна дирекция на 
МВР – Велико Търново. Подадена е декларация по чл.19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че  
Илиян Георгиев Велев притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначен на длъжността „младши следовател” в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.29.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Илиян Георгиев Велев, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.29.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.30. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Жанета Александрова Ташева, 
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съдебен деловодител в Районен съд – Провадия, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител-
председател на Районен съд – Провадия . Подадена е декларация по чл. 19а от 
ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Жанета Александрова Ташева, съдебен деловодител в Районен съд – 
Провадия, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена 
на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.30.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Жанета Александрова Ташева, 
съдебен деловодител в Районен съд – Провадия, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.30.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.31. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Панайот Богомилов Газдов, съдебен 
помощник в Софийски градски съд, по повод участие в конкурс за „младши 
следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - докладва г-н 

Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от съдия Борисова, заместник 
председател на СГС и ръководител на наказателно отделение. Подадена е 
декларация по чл.19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Панайот Богомилов Газдов, съдебен помощник в Софийски градски съд, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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5.31.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 
притежаваните нравствени качества от Панайот Богомилов Газдов, съдебен 
помощник в Софийски градски съд, по повод участие в конкурс за „младши 
следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.31.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.32. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Гергана Любомирова Стоянова, 
старши разследващ митнически инспектор в митница Аерогара София, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от началник митница Аерогара 
София. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Гергана Любомирова Стоянова, старши разследващ митнически инспектор в 
митница Аерогара София, притежава необходимите нравствени качества, за да 
бъде назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.32.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Гергана Любомирова Стоянова, 
старши разследващ митнически инспектор в митница Аерогара София, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.32.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.33. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Кристина Василева Тасева, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че  
Кристина Василева Тасева притежава необходимите нравствени качества, за 
да бъде назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели 
в окръжните прокуратури. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.33.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Кристина Василева Тасева, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.33.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.34. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Виктория Петрова Георгиева, 
юрисконсулт в „Шугър Импекс Трейдинг“ ООД – Велико Търново, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от от С. Илиева – Управител на  
„Шугър Импекс Трейдинг“ ООД – Велико Търново. Подадена е декларация по 
чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Виктория Петрова Георгиева, юрисконсулт в „Шугър Импекс Трейдинг“ ООД 
– Велико Търново, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде 
назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в 
окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.34.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Виктория Петрова Георгиева, 
юрисконсулт в „Шугър Импекс Трейдинг“ ООД – Велико Търново, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.34.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.35. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Съби Бисеров Атанасов, младши 
адвокат към Софийска адвокатска колегия, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
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Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от председателя на Софийски 
адвокатски съвет. Не е подадена декларация по чл.19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че Съби 
Бисеров Атанасов, младши адвокат към Софийска адвокатска колегия, 
притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на 
длъжността „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.35.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Съби Бисеров Атанасов, младши 
адвокат към Софийска адвокатска колегия, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.35.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.36. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Даниела Росенова Димитрова, съдебен 
помощник в Апелативен съд – Велико Търново, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител-
председател на Апелативен съд – Велико Търново. Подадена е декларация по 
чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Даниела Росенова Димитрова, съдебен помощник в Апелативен съд – Велико 
Търново, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.36.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Даниела Росенова Димитрова, съдебен 
помощник в Апелативен съд – Велико Търново, по повод участие в конкурс за 
„младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 
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5.36.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.37. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Лилия Методиева Ненова, експерт 
„Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Русе, по повод участие в конкурс 
за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури - 

докладва г-н Ясен Тодоров. 
Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 

кандидата, както и служебна характеристика от административния ръководител-
председател на Окръжен съд – Русе . Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че 
Лилия Методиева Ненова, експерт „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд 
– Русе, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на 
длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
5.37.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 

притежаваните нравствени качества от Лилия Методиева Ненова, експерт 
„Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Русе, по повод участие в конкурс 
за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури. 

5.37.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
5.38. Проект на становище на КПЕ към Прокурорската колегия за 

притежаваните нравствени качества от Зорница Николова Тухчиева, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури - докладва г-н Ясен Тодоров. 

Становището е изготвено въз основа на заявление и автобиография от 
кандидата, както и служебна характеристика от нотариус Проданов с район на 
действие РС – Пловдив. Подадена е декларация по чл. 19а от ЗСВ. 

Обобщеният извод на КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС е, че   
Зорница Николова Тухчиева притежава необходимите нравствени качества, 
за да бъде назначена на длъжността „младши следовател“ в следствените 
отдели в окръжните прокуратури. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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5.38.1. На основание чл.37, ал.9 от ЗСВ приема становище относно 
притежаваните нравствени качества от Зорница Николова Тухчиева, по повод 
участие в конкурс за „младши следовател” в следствените отдели в окръжните 
прокуратури. 

5.38.2. Изпраща становището на Комисията по атестиране и конкурси към 
Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

 
ОТНОСНО: Т. 6. Разглеждане на преписки, образувани по жалби и 

сигнали. 
 

 Докладва г-н ...: 
 
 6.1. Преписка № ВСС-6317/29.06.2017 г., образувана по уведомление от ... 
– /Общ сигнал-т.1/ 

 След изпращане от наша страна на стандартен отговор до жалбоподателя, 
който към онзи момент се намира в ареста – София, сега началникът на ОС 
„ИН“ – София ни уведомява, че същият е бил освободен, поради което ни 
връщат писмото. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
 Приема за сведение и отнася „към дело“ върнатото от началника на ОС 
„ИН“ София писмо. 
 
 6.2. Преписка № ВСС-6399/26.06.2017 г. и 04.07.2017 г., образувана по 
молба от ... – /Общ сигнал-т.1/ 

 Недоволство от получения отговор от КПЕ към ПК. На 20.06.2017 г. на 
жалбоподателката е изпратен стандартен отговор, тъй като оплакването е било 
от постановен прокурорски акт. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 

На основание чл.124 от АПК молбите от ... не следва да се разглеждат. 
Приема за сведение и отнася „към дело“ преписка № ВСС-6399/2017 г. 

 
6.3. Преписка № ВСС-8711/27.06.2017 г., образувана по молба от ... – 

/Общ сигнал-т.1/ 

Междусъседски спор. Жалбоподателката многократно се е обръщала към 
компетентните органи, от където е получавала откази за образуване на 
досъдебни производства. Търси се съдействие. 
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 ВСС е пореден адресат. 
 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 

Да се уведоми жалбоподателят със следния текст на писмо:  
Във връзка с преписка  № ВСС-8711 от 27.06.2017 г., образувана по Ваша 

молба, в която изразявате недоволство от постановени прокурорски актове – 
постановления за отказ за образуване на досъдебно производство на ... 
прокуратура... прокуратура ... прокуратура ... и отправяте молба за съдействие 
до Висшия съдебен съвет, Ви уведомяваме следното: 

Органите на съдебната власт са независими при осъществяване на своите 
функции, като при постановяване на своите актове прокурорите и следователите 
се основават само на закона и на събраните по делото доказателства. 
Законосъобразността, обосноваността и правилността на прокурорските актове 
подлежат на инстанционен контрол по реда и при условията, предвидени в 
процесуалните закони.  

Законът не позволява на Висшия съдебен съвет да извършва проверки и да 
се произнася по правилността на актовете на магистратите или да обсъжда 
предприетите от тях процесуални действия. 

С оглед изложеното Вашата молба е извън правомощията на Комисията 
по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия  съдебен съвет.  
 Да се върнат приложенията. 
 
 6.4. Преписка № ВСС-8738/27.06.2017 г., образувана по сигнал от ..., 
представлявано от ..., управител – /Общ сигнал-т.1/ 

Съмнения за недобросъвестност при провеждането на разследването от ... 
прокуратура по случая, при който беше задържан ... за получаване на подкуп. 
Изразява се съмнение, че разследващите органи прикриват ..., даващи 
подкупите.  
 Иска се извършване на проверка. 
 

 Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
 

На основание чл. 112 от АПК жалбата следва да се препрати на 
административния ръководител – ..., по компетентност. Да се отправи молба 
при извършване на проверка да бъдем уведомени за резултата. 

 
Да се уведоми жалбоподателят. 
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 6.5. Преписка № ВСС-2991/23.06.2017 г., образувана по сигнал от ..., 
получен по електронната поща – /Общ сигнал-т.1/ 

 Съдържа се оплакване срещу прокурор ..., административен ръководител 
на РП – ... във връзка с движението и спазване на сроковете по преписка. 
Отправя се молба за извършване на проверка. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
  
 На основание чл.112 от АПК, сигналът от ... да се изпрати на 
административния ръководител-окръжен прокурор на ОП – ..., по 
компетентност. 
 Да се уведоми жалбоподателят. 
 
 6.6. Преписка № ВСС-3459/16.06.2017 г., образувана по молба от ..., 
Затвора – София – /Общ сигнал-т.1/ 

 Жалбоподателят се оплаква, че не е получил отговор от извършена 
проверка по негов сигнал. 
 Отговорът е изпратен на жалбоподателя на 19.06.2017 г. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
 Приема за сведение и отнася „към дело“ молбата от ... 
 
 6.7. Отговор от КПЕ при Апелативна прокуратура – ... от 21.06.2017 г. във 
връзка с преписка № ВСС-3542/2017 г., образувана по сигнал от ... – /Общ 

сигнал-т.1/ 

Становище от извършена проверка от Комисия по професионална етика 
при ... прокуратура ... във връзка с изпратен им сигнал от жалбоподателката, в 
който се твърдеше, че ... – завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна 
прокуратура ... е оказвал неправомерен натиск върху нея в качеството й на 
свидетел. 
 В хода на проверката не се установяват твърдените от жалбоподателката 
нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от 
страна на .... 
  

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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 Жалбоподателката е уведомена за резултата от проверката. Приема за 
сведение и отнася „към дело“ становището от АП – .... 
 
 6.8. Постановление от прокурор ... от АП – ... във връзка с преписка № 
ВСС-5125/2017 г., образувана по жалба от ... – /Общ сигнал-т.1/ 

 Постановлението от прокурор ... от Апелативна прокуратура ... във връзка 
с изпратен им сигнал от жалбоподателката, в който се съдържаше искане за 
отвод на магистрат от Окръжна прокуратура .... 
 Прокурор ... ни уведомява, че Апелативна прокуратура ... вече се е 
произнесла по идентична жалба, препратена им от ... прокуратура като с 
постановление от ....2017г. е уважила направения отвод. 
 Копие от постановлението е изпратено на жалбоподателката. 
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
 Приема за сведение и отнася „към дело“ постановлението от прокурор ... 
от АП – .... 
 
 6.9. Преписка № ВСС-6637/23.06.2017 г., образувана по сигнал от ..., 
получен по електронната поща – /Общ сигнал-т.1/ 

 Пореден сигнал, в който се изразява недоволство от получен отговор от 
КПЕ към Прокурорската колегия на ВСС. Не се излагат нови факти и 
обстоятелства. Отправя се молба за предприемане на действия. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
На жалбоподателя е отговаряно, поради което и на основание чл.124 от 

АПК сигналът не следва да се разглежда. Приема за сведение и отнася „към 
дело“ преписка № ВСС-6637/2017 г. 

 
6.10. Отговор от ОП – ... във връзка с преписка № ВСС-6689/2017г., 

образувана по сигнал от АП – ... – /Общ сигнал-т.1/ 

Окръжният прокурор на ОП – ... уведомява, че с негова заповед .../... № 
.../....06.2017 г. е образувано дисциплинарно производство срещу ..., следовател 
в ОСлО при ОП – ..., след извършена проверка от КПЕ към АП – ... по повод на 
постъпил сигнал от ..., ... в гр..... 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
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Приема за сведение и отнася „към дело“ отговора от административния 

ръководител-окръжен прокурор на ОП – .... 
 
6.11. Преписка № ВСС-9279/04.07.2017 г., образувана по писмо-питане от 

главния прокурор на Република България във връзка с преписка № 11-03-
571/01.08.2016 г. – /Общ сигнал-т.1/ 

Питане относно движението на преписка, образувана във ВСС през 2016г. 
Преписката е образувана по доклад, изготвен от следователи от ..., в който се е 
съдържала информация за работата им в сформирана комисия, във връзка с 
получено уведомление от следовател ... относно ... 

С решение по протокол № 12/13.09.2016г. КПЕ към ПК е приела за 
сведение доклада. 

                                                                                                                       
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
Отлага разглеждането на преписка № ВСС-9279/04.07.2017 г. за следващо 

заседание на КПЕ към Прокурорската колегия. 
 
6.12. Преписка № ВСС-9264/04.07.2017 г., образувана по писмо от ... – 

/Общ сигнал-т.1/ 

Изпраща ни се ксерокопие на журналистическа статия от български 
ежедневник от 23.07.2009 г., открита в антикорупционната кутия на .... 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
Приема за сведение и отнася „към дело“ писмото от .... 
 
6.13. Преписка № ВСС-9155/03.07.2017 г., образувана по жалба от ... – 

/Общ сигнал-т.1/ 

От жалбата не става ясно, но може да се предположи, че жалбоподателят е 
разследван по прокурорска преписка по описа на Окръжна прокуратура .... 
Твърди се, че по същата има представен фалшив договор за заем. 

Адресат на жалбата е Окръжна прокуратура ... 
  
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И:  
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На основание чл. 112 от АПК жалбата следва да се препрати на 
административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура 
..., по компетентност. 

Да се уведоми жалбоподателят. 
 
6.14. Преписка № ВСС-3385/28.06.2017 г., образувана по жалба от ... – 

/Общ сигнал-т.1/ 

Пореден идентичен сигнал. Оплакването е от действия на магистрати от 
следствието и РП – ... и Апелативен съд – ..., заради „скалъпено обвинение...“ 
срещу .... Жалбоподателят твърди, че е напълно убеден в невинността на ... и че 
престъпниците са „...“, които са свидетели по делото. Отправя искане да се 
вземе отношение по случая и мерки за изясняване на случая. 

На 27.03.2017 г. жалбата е изпратена по компетентност на 
административния ръководител-окръжен прокурор на ОП – .... 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И:  
 
На основание чл.124 от АПК, приема сигнала от ... за сведение и отнася 

„към дело“ преписка № ВСС- 3385/28.06.2017 г. 
 
6.15. Преписка № ВСС-3457/27.06.2017 г., образувана по жалба от л.св. ..., 

затвора ... – /Общ сигнал-т.1/ 

Пореден сигнал от лицето, препратен от ГДИН – затвора .... Оплакването е 
от незаконни действия на администрацията на затвора в ..., като твърди, че 
издават документи с невярно съдържание и го принуждават да търпи по-голяма 
присъда. Иска проверка по изнесените факти за неправилно групиране на 
присъди и наказания за виновните длъжностни лица. 

В придружителното писмо от затвора е посочено как са присъединени 
наказанията по отделните присъди и че му е отказано преместване поради 
особено високите рискове. 

Жалбоподателят е уведомен за предприетите от администрацията на 
затвора действия. 

 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И:  
 
На основание чл.124 от АПК, приема жалбата от л.св. ... за сведение и 

отнася „към дело“ преписка № ВСС- 3457/27.06.2017 г. 
 
6.16. Преписка № ВСС-3027/28.06.2017 г. и 12.07.2017 г., образувана по 

заявление от ..., следовател в СлО на ... – /Общ сигнал-т.1/ 
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Пореден сигнал, в който се съдържа оплакване от бездействието на 
Главния прокурор на Република България, ВСС и министъра на правосъдието 
във връзка с писмо на председателя на ... до жалбоподателя, с което същият е 
уведомен, че спрямо него са .... Отправя се молба за извършване на проверка на 
действията на Главния прокурор на Република България и дейността на КПЕ 
към ПК на ВСС. 
 КПЕ към ПК на ВСС с решение по протокол № 11/04.04.2017 г. изпраща 

на ... извлечение от протокол № 2/11.05.2016 г., т.28 на Прокурорската колегия 

на ВСС, съдържащо информация относно предприетите действия от ВСС. 

 Писмо от 12.07.2017 г., (внесено днес в КПЕ към ПК) от председателя на 
..., с което той отправя запитване за движението на писмото от председателя на 
... до ВСС.  
 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И:  
 
 Отлага разглеждането на преписка № ВСС-3027/2017 г. за следващо 
заседание на КПЕ към ПК. 
 

6.17. Отговор от административния ръководител-окръжен прокурор на ОП 
– ... във връзка с преписка № ВСС-4606/2017 г., образувана по жалба от ... – 
/Общ сигнал-т.1/ 

 Административният ръководител на ОП – ... е извършил проверка по 
жалбата на ... от ..., в резултат на която е издал заповед № .../....2017 г., с която 
отказва да направи предложения за образуване на дисциплинарни производства 
за налагане на дисциплинарни наказания на прокурори в РП – ... и РП – ..., както 
и отказ да се образуват дисциплинарни производства срещу следователи в 
ОСлО при ОП – .... 

Препис от заповедта е изпратен на жалбоподателката. 
 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И:  
 
Приема за сведение и отнася „към дело“ писмото от административния 

ръководител-окръжен прокурор на ОП – ..., ведно с приложения препис на 
заповед. 

 
Докладва г-н ...: 
 
6.18. Преписка № ВСС-8477/22.06.2017 г., образувана по жалба от ... – 

/Общ сигнал-т.1/ 
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Изразява се недоволство от предприети процесуални действия от страна 
на прокурор ... от ... във връзка с пр. пр. № .../2012г. по описа на ....  Същият три 
пъти постановява по пр. преписка постановления за прекратяване на 
досъдебното производство, които постановления са отменяни от ... съд и ... съд 
и са връщани със съответните указания. Твърди се, че прокурорът не изпълнява 
дадените от съдилищата указания и с действията си забавя наказателното 
производство. 

Иска се извършване на проверка на дейността на магистрата и налагане на 
дисциплинарно наказание.  

 
 Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И:  
 
На основание чл. 112 от АПК, жалбата от ... да се препрати на 

административния ръководител – районен прокурор на ..., по компетентност. 
 Да се уведоми жалбоподателят. 

 
Докладва г-жа ...: 
 
6.19. Становище от КПЕ към ... във връзка с преписка № ВСС-

3170/29.06.2017 г., образувана по сигнал от ..., прокурор от ... – /Общ сигнал-т.1/ 

При извършване на проверката КПЕ към ... е провела лични срещи с 
двамата прокурори, изслушани са техните становища. КПЕ е установила, че от 
съдържанието на атакуваната резолюция на прокурор ..., за която е изразено 
становище за законосъобразност от ..., ..., е видно, че използваните фрази не се 
определят като израз на неуважение към колегата ..., нито се характеризират 
като непозволяващи изразяване на различно професионално мнение или 
уронващи професионалното му достойнство. Употребата им следва да се 
разбира, че прокурор ... не е подходил отговорно при решаване на преписката, 
като произнасянето само по реда на НПК и без да са изследвани предпоставките 
за намеса на прокуратурата със средствата по надзора за законност, което е в 
нарушения на служебните му задължения. В заключение поведението на 
прокурор ... не нарушава принципи на КЕПБМ, поради което сигнала е 
неоснователен. 

Жалбоподателят е получил копие от становището.  
 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И:  
 
Приема за сведение и отнася „към дело“ становището на КПЕ към ... 

прокуратура. 
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6.20. Допълнително становище от КПЕ при Апелативна прокуратура – ... 
във връзка с преписка № ВСС-3597/26.06.2017 г., образувана по жалба от ... и ... 
– /Общ сигнал-т.1/ 

Комисията по професионална етика при АП – ... е извършила 
допълнителна проверка по жалбата на ... и ... от гр.... срещу ... – следовател в 
Окръжен следствен отдел при ОП – ....  

В хода на проверката е ... По ясен и безпротиворечив начин поведението 
... на следовател ... се възприема като неуважително, пренебрежително и обидно 
към жалбоподателите.  

В заключение, КПЕ при АП – ... изразява допълнително становище и 
приема, че с поведението си следовател .. е нарушила принципите за етично 
поведение на магистрата /т.4 и т.5 от Кодекса за етично поведение на 
българските магистрати/. 

С писмо вх. № .../02.06.2017 г. КПЕ при АП – ... е изразила становище, че и 

двете страни в конфликта са преминали добрия тон на общуване, поради 

което не намира основание да счита, че с поведението и действията си 

следовател ... е нарушила принципите за етично поведение на магистрата.  

КПЕ към ПК на ВСС е взела решение по протокол № 16/13.06.2017 г. да се 

изпратити преписката на органите по чл.312, ал.1 от ЗСВ по компетентност. 

 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И:  
 

Копие от преписката, ведно с допълнителното становище на АП-..., да се 
изпрати на административните ръководители на ОП – ..., АП – ..., главния 
прокурор, ИВСС и министъра на правосъдието, с оглед правомощията им по 
чл.312, ал.1 от ЗСВ. 

Да се уведомят жалбоподателите. 
 
ОТНОСНО: Т.7. Разглеждане на сигнал, получен в антикорупционната 

кутия на Окръжна прокуратура – .... 
 
Докладва г-н ...: 

 
Окръжна прокуратура – ... изпраща два броя запечатани пощенски 

пликове – малък и голям, намерени в антикорупционната кутия, поставена в 
сградата на прокуратурата. Големият плик е адресиран до: „София, Висш 
съдебен съвет, ул.Екзарх Йосиф 112, главен съдия Ясен Тодоров“. На лицевата 
страна на малкия плик са изрязани и залепени листчета от касов бон, част от 
писмо на ОДМВР – ... и служебния адрес на ОДМВР – .... 

След отваряне на пликовете се намериха материали с надписи и 
пожелания с разнообразен характер и неясен и несвързан ръкописен текст от 
подател: „...“ . Липсва пощенски адрес на подателя. 
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Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 

Жалбата да се заведе като преписка и да се възложи на експерт за 
изготвяне на проект за решение, което да се разгледа по общия ред. 

 
ОТНОСНО:Т.8. Разни. 
 
Докладва г-н ...: 
 
8.1. Доклад от Съвета за координиране действията на органите на 

съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с 
решение на ВСС по т.69 от протокол № 38/02.07.2015 г. 

Разглежданият Доклад е изготвен от Съвета за координиране действията 
на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, 
наричан за краткост Съвет за координиране, в изпълнение на получено писмо от 
Министерство на правосъдието (ВСС-8451/22.06.2017 г.) 

Във връзка с предстоящо представяне от Европейската комисия на 
документ за размисъл за бъдещото финансиране на Европейския съюз с оглед 
подготовката на финансовата рамка за периода 2021-2027г., следва ВСС да 
идентифицира основни приоритети, които да бъдат включени като пера в 
бюджета на ЕС за следващия програмен период. Съветът за координиране на 
проведено свое редовно заседание е обсъдил възможните приоритети, като 
изпраща същите за съгласуване с постоянните комисии на ВСС. Те са: 
1. Ефективно функциониране на електронното правосъдие; 
2. Повишаване и укрепване на капацитета на магистратите и съдебните 
служители; 
3. Оценки и анализи на напредъка на реформите в съдебната система; 
4. Ресурсно обезпечаване на ОСВ с технически средства и системен софтуер 
за продължаване на реформата в сектор Правосъдие. 

Съветът за координиране е оставил възможност за допълване на 

предложенията. 

 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия 
 

Р  Е  Ш  И: 
 

8.1.1. Приема предложените от Съвета за координиране действията на 
органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми 
приоритети. 
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8.1.2. Решението по т.8.1.1. да се предостави на Съвета за координиране 
действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти 
и програми. 

 
8.2. Преписка № ВСС-8927/29.06.2017 г.,образувана по молба от ..., 

класиран участник в конкурс за „младши прокурор” в районните прокуратури. 
Иска се при констатирано несъответствие с изискванията при попълването 

на декларацията по чл.19а, ал.1 от ЗСВ, да получи указания в подходящ срок за 
отстраняване на нередовността. 

 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
Да се уведоми ... със следния текст на писмо:  
 
Във връзка с Ваша молба с вх.№ ВСС-8927/29.06.2017 г., с която искате да 

получите указания при констатирано несъответствие с изискванията по 
подадената от Вас декларация по чл.19а, ал.1 от ЗСВ, Ви уведомяме следното: 

Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия и 
Прокурорската колегия на ВСС нямат утвърдена процедура за нарочна проверка 
по съдържанието на декларациите по чл.19а от ЗСВ, подадени от класираните 
кандидати за първоначално назначаване в органите на съдебната власт. 

На сайта на ВСС са публикувани образци на същите и отговорността за 
декларираното в тях е лична. 

 
8.3. Заповед № ВСС-9109/30.06.2017 г. на главния секретар на ВСС 

относно реда за документооборота в администрацията на ВСС. 
 
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия  
 

     Р  Е  Ш  И: 
 
Приема за сведение заповед № ВСС-9109/30.06.2017 г. на главния 

секретар на ВСС. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: /п/ 

 
                   ЯСЕН ТОДОРОВ 

 
 


