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магистрата

№ на заповед за 

командироване
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а 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Емил Цветанов Галипонов СП

№ 260/21.08.2014г.

на адм. ръководител на 

АСП

АСП

22.08.2014 г.

до заемане на 

длъжността с 

конкурс по ЗСВ

40

Служебна

необходимост, намален 

състав на прокурорите от 

АСП, прекомерна 

натовареност на 

работещите към момента

2 Ралица Петрова Мравкова СП

№ РД-07-

821/05.05.2015г.;

№ РД-07-1266/

28.04.2016г.; 

Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г. на 

главен прокурор

СГП
07.05.2015г.;

от 25.05.2016г. - 
31

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в ОП - 

значителен брой незаети 

щатни длъжности, 

характера и спецификата 

на извършваната 

дейност, с цел 

осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява 

длъжността, на 

която е 

командирован до 

заемането й чрез 

конкурс

3
Росица Георгиева Слабакова-

Каракачанова
СГП

№ 62/22.01.2016г.;

№ 673/09.08.2016 г. на 

апелативен прокурор 

гр. София

АП - София

от 01.02.2016г.

до встъпване в 

длъжност на 

назначен по 

конкурс-

23

С оглед кадровата 

необезпеченост на 

прокурори в АП София-

незаети щатни длъжност, 

характера и спецификата 

на извършвана дейност, с 

цел осигуряване на 

необх. условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 от от ПЗР на ЗИД на 

ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

продължаване на 

командироването до 

заемане чрез конкурс

Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към 31.12.2017 г.
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4 Ивелин Костов Стаматов ОСО - СГП 

№ РД-07-

613/06.04.2015г.;

№ РД-07-1103/

13.04.2016г. ;

№ РД-07-1555/

12.07.2016 г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на  

главен прокурор

 ОСО - ОП - 

Варна

от 14.04.2015г.;

от 14.04.2016г.;

12.07.2016г. - 
32

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

следователи в 

следствените отдели на 

ОП  - значителен брой  

незаети щат.  длъжности, 

продължителен период 

на необявяването им в 

конкурс, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован 

до заемането й чрез 

конкурс

5 Георги Светославов Христов СГП

№ РД- 07-845/

27.09.2017 г. на главен 

прокурор

ВАП от 02.10.2017 г.- 3

6
Цветанка Димитрова 

Мачева-Борилова
СГП

№ РД- 07-846/

27.09.2017 г. на главен 

прокурор

ВАП от 02.10.2017 г.- 3

Преценка за служебна необходимост в резултат на 

продължително отсъствие на прокурори - Лилия 

Маринова в отпуск по болест и Тодор Мерджанов в 

АП София във връзка с изпълнение на наложеното 

му дисциплинарно наказание "понижаване в 

длъжност" за срок от шест месеца, отчитайки 

фактическите основания за командироване на 

предложения прокурор - притежаван необходимия 

юридически стаж, ранг "прокурор във ВКП и ВАП" и 

професионална компетентност, за осигуряване 

условия за ефективно изпълнение на служебните 

задължения на прокурорите.

Преценка за служебна необходимост в резултат на 

продължително отсъствие на прокурори - Лилия 

Маринова в отпуск по болест и Тодор Мерджанов в 

АП София във връзка с изпълнение на наложеното 

му дисциплинарно наказание "понижаване в 

длъжност" за срок от шест месеца, отчитайки 

фактическите основания за командироване на 

предложения прокурор - притежаван необходимия 

юридически стаж, ранг "прокурор във ВКП и ВАП" и 

професионална компетентност, за осигуряване 

условия за ефективно изпълнение на служебните 

задължения на прокурорите.
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7 Любка Петрова Кръстева СГП

№ 922/16.10.2017 г.

на апелативен 

прокурор София

АП - София от 23.10.2017 г. - 2

Служебна

необходимост, с цел 

преодоляване на 

значителна натовареност 

на прокурорите от АП 

София, възникнала във 

връзка с командироване 

на прокурори от АП 

София във ВКП

12 месеца

8 Нели Георгиева Тодорова СО - СГП

№ РД-07-1568/

15.07.2016 г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на 

главен прокурор

 СО - СП
18.07.2016г. - 

17

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

следователи в 

следствените отдели на 

ОП  - значителен брой  

незаети щат. длъжности, 

продължителен период 

на необявяването им в 

конкурс, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служеб. 

задължения с проф.  

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован 

до заемането й чрез 

конкурс
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9 Иван Димитров Иванов СО - СГП

№ РД-07-1567/

15.07.2016 г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на  

главен прокурор

 СО - СП
18.07.2016 г. - 

17

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

следователи в 

следствените отдели на 

ОП  - значителен брой  

незаети щат.  длъжности, 

продължителен период 

на необявяването им в 

конкурс, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован 

до заемането й чрез 

конкурс

10 Оля Петрова Антонова СО - СГП

№ РД-07-1569/

15.07.2016 г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на 

главен прокурор

 СО - СП
18.07.2016 г. - 

3 месеца
17

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

следователи в 

следствените отдели на 

окръжните прокуратури  - 

значителен брой  незаети 

щат. длъжности, 

продължителен период 

на необявяването им в 

конкурс, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф.  

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован 

до заемането й чрез 

конкурс
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11 Силвия Иванова Борисова СО - СГП

№ РД-07-1167/

08.12.2017 г.

на главен прокурор

СО - СП от 11.12.2017 г. -

12
Преслава Теодосиева 

Петкова
СО - СГП

№ РД-07-1168/

08.12.2017 г.

на главен прокурор

СО - СП от 11.12.2017 г.

13 Миряна Георгиева Иванова СО - СГП

№ РД-07-1169/

08.12.2017 г. 

на главен прокурор

СО - СП от 11.12.2017 г.

Във връзка с постъпило 

предложение от адм. ръководител на СП относно 

командироване на Миряна Георгиева Иванова - 

следовател в СО в СГП и след преценка за 

необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СП - 13 свободни щатни 

длъжности "следовател" отчитайки високата 

натовареност на следователите в следствения 

отдел в СП, значителния обем и специфика на 

извършвана дейност и фактически основания за 

командироване на предложения следовател - 

притежаван необходимия професионален стаж и 

опит, ранг "следовател в НСлС", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

Във връзка с постъпило предложение от адм. 

ръководител на СП относно командироване на 

Силвия Иванова Борисова - следовател в СО в СГП 

и след преценка за необходимост, свързана с 

кадровата необезпеченост на СП - 13 свободни 

щатни длъжности "следовател" отчитайки високата 

натовареност на следователите в следствения 

отдел в СП, значителния обем и специфика на 

извършвана дейност и фактически основания за 

командироване на предложения следовател - 

притежаван необходимия професионален стаж и 

опит, ранг "следовател в НСлС", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

Във връзка с постъпило предложение от адм. 

ръководител на СП относно командироване на 

Преслава Теодосиева Петкова - следовател в СО в 

СГП и след преценка за необходимост, свързана с 

кадровата необезпеченост на СП - 13 свободни 

щатни длъжности "следовател" отчитайки високата 

натовареност на следователите в следствения 

отдел в СП, значителния обем и специфика на 

извършвана дейност и фактически основания за 

командироване на предложения следовател - 

притежаван необходимия професионален стаж и 

опит, ранг "следовател в НСлС", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.
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14 Дойчо Илиев Тарев СГП

№ РД-07-1170/

08.12.2017 г. 

на главен прокурор

СП от 11.12.2017 г.

15 Илиян Горанов Рангелов СГП

№ РД-07-1171/

08.12.2017 г. 

на главен прокурор

СП от 11.12.2017 г.

16 Ясен Тодоров Тодоров СО - СГП

№ РД-07-1212/

28.12.2017 г. 

на главен прокурор

НСлС от 02.01.2018 г.

Във връзка с постъпило 

предложение от адм. ръководител на СП относно 

командироване на Дойчо Илиев Тарев - прокурор в 

СГП и след преценка за необходимост, свързана с 

кадровата необезпеченост на СП - 10 свободни 

щатни длъжности "прокурор" и 2-ма прокурори, 

командировани съответно в АСП и СГП, отчитайки 

високата натовареност на прокурорите в СП, 

значителния обем и специфика на извършвана 

дейност и фактически основания за командироване 

на предложения прокурор - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг 

"прокурор в АП", доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения.

Във връзка с постъпило 

предложение от адм. ръководител на СП относно 

командироване на Илиян Горанов Рангелов - 

прокурор в СГП и след преценка за необходимост, 

свързана с кадровата необезпеченост на СП - 10 

свободни щатни длъжности "прокурор" и 2-ма 

прокурори, командировани съответно в АСП и СГП, 

отчитайки високата натовареност на прокурорите в 

СП, значителния обем и специфика на извършвана 

дейност и фактически основания за командироване 

на предложения прокурор - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг 

"прокурор в АП", доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения.

Постъпило предложение

за командироване в НСлС на Ясен Тодоров - 

следовател в СО в СГП, след преценка за 

необходимост от командироване в НСлС, 

обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - свободни 7 щ.дл. за следовател, 

спецификата и характера на дейността, и 

фактически основания за командироване на 

предложения следовател - притежаван необходимия 

професионален стаж и опит, ранг "следовател в 

НСлС", доказан професионализъм при изпълнение 

на служебните задължения.
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17 Стефан Недялков Рачев РП - София

1/ № 18/11.01.2011г.;

2/ № 501/06.08.2013г.

3/ № 95/29.01.2014г.

4/ № 375/30.04.20914г.

5/ № 660/25.07.2014г.;

6/ № 740/12.09.2016 г. на 

апелативен прокурор - 

София

7/ № 2780/

12.09.2017 г. 

на градски прокурор 

София

СГП

от 17.01.2011г.;

до 31.01.2014г.

от 01.02.2014г.

от 01.05.2014г.

за срок от

3 месеца

от 01.08.2014г.

за срок до 

встъпване в 

длъжност на 

назначен по конкурс; - 

от 12.09.2017 г. - 

83

Преценка за служ. 

необходимост на СГП, 

продължително 

отсъствие на прокурори в 

отпуск по майчинство и 

отпуск по болест, с цел 

осигуряване на 

необходимите  условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност. Проявен 

висок професионализъм 

и отлично изпълнение на 

служеб. задължения при 

предходно 

командироване

Заповед № 

743/11.09.2017 г.

на апелативен прокурор 

София за прекратяване 

командироването, 

считано от 12.09.2017 

г., поради заемането на 

свободната щатна 

длъжност, на която е 

командирован

18 Димитър Франтишек Петров РП - София

№ 549/14.10.2011г.;

№ 501/06.08.2013г.

№ 96/29.01.2014г.

№ 376/30.04.2014г.

№ 661/25.07.2014г.

№ 671/09.08.2016 г. на 

апелативен прокурор 

гр. София

СГП

от 24.10.2011г.;

до 31.01.2014г.

от 01.02.2014г.

от 01.05.2014г.

за срок от

3 месецаот 

01.08.2014г.

за срок до 

встъпване в 

длъжност на 

назначен по 

конкурс -

74

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в СГП - 

незаети щатни длъжност, 

характер и специфика на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на 

служебните задължениия 

с професионалната 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 отПЗР на ЗИД на 

ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

продължаване на 

командироването до 

заемане чрез конкурс
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(от......до)

Продължителност 

на 

командироването

(в месеци)* 

Мотиви Забележки

19 Стоян Ичов Моневски РП - София

№ 677/29.07.2014г.;

№ 671/09.08.2016 г. на 

апелативен прокурор 

гр. София

СГП

от 01.08.2014г.

за срок до 

встъпване в 

длъжност на 

назначен по 

конкурс-

41

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в СГП - 

незаети щатни длъжност, 

характер и специфика на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на 

служебните задължениия 

с професионалната 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

продължаване на 

командироването до 

заемане чрез конкурс

20 Емилия Николаева Варадинова РП - София

№ РД-07-

1780/31.08.2015 г.;

Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г. на 

главен прокурор

СГП от 01.09.2015г. 28

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в окръжните 

прокуратури - значителен 

брой незаети щатни 

длъжности, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на 

служебните задължения с 

професионална 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 ПЗР на ЗИД 

на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява 

длъжността, на която е 

командирован до 

заемането й чрез 

конкурс

21 Петя Любомирова Пешева - Манолова РП - София

Реш. на ВСС по 

протокол 

№12/13.03.2014г.;

№14/17.03.2016 г.

Евр. служба за 

борба с 

измамите /OLAF/ 

на ЕК, гр. 

Брюксел

16.04.2014 г.;

16.04.2016 -

15.04.2018 г.

44

На основание чл. 30, 

ал.1, т. 17 от ЗСВ - 

командирован нац. 

eксперт 

8/25



№ Име на командирования магистрат
Месторабота на 

магистрата

№ на заповед за 

командироване

Орган, в който е 

командирован

Срок на 

командироване 

(от......до)

Продължителност 

на 

командироването

(в месеци)* 

Мотиви Забележки

22 Евгения Асенова Щъркелова РП - София

№ РД-07-1591/

27.07.2016г.;

Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г. на 

главен прокурор

СП
от 28.07.2016г. - 

17

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в окръжните 

прокуратури - значителен 

брой незаети щатни 

длъжности, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на 

служебните задължения с 

професионална 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява 

длъжността, на която е 

командирован до 

заемането й чрез 

конкурс

23 Силвия Луканова Соколова РП - София

1/ № РД-07-1592/

27.07.2016г.;

2/ Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г.;

3/ № РД-07-790/

08.09.2017г. на главен 

прокурор

СП

от 28.07.2016г. - 

12 месеца;

от 08.09.2017 г. -

17

След преценка за 

служебна необходимост 

поради кадрова 

необезпеченост на СП  - 

св.щ. дл. "прокурор" и 

продължително 

отсъствие на прокурори 

от СП - Емил Галипонов, 

Ралица Мравкова, Диана 

Мицканова, отчитайки 

високата натовареност в 

СП, характера и 

специфика на 

извършвана дейност и за 

осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, доказана 

в предходно 

командироване

Заповед № РД-07-787/

08.09.2017 г. на главен 

прокурор за 

прекратяване  

командироването, 

считано от 08.09.2017 

г., с оглед изпълнение на 

влязло в сила решение 

на ПК на ВСС по 

протокол 

№ 26/19.07.2017 г. за 

осигуряване щатна 

възможност за 

встъпване на 

назначените на 

длъжност "прокурор" в 

СП

9/25



№ Име на командирования магистрат
Месторабота на 

магистрата
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24 Калин Иванов Близнаков РП - София

№ РД-07-1593/

27.07.2016г.;

Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г. на 

главен прокурор

СП
от 28.07.2016г. - 

17

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в окръжните 

прокуратури - значителен 

брой незаети щатни 

длъжности, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на 

служебните задължения с 

професионална 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява 

длъжността, на 

която е 

командирован до 

заемането й чрез 

конкурс

25 Ирина Георгиева Илиева РП - София

№ РД-07-1594/

27.07.2016г.;

Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г. на 

главен прокурор

СП
от 28.07.2016г. - 

17

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в окръжните 

прокуратури - значителен 

брой незаети щатни 

длъжности, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на 

служебните задължения с 

професионална 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява 

длъжността, на 

която е 

командирован до 

заемането й чрез 

конкурс

10/25



№ Име на командирования магистрат
Месторабота на 

магистрата
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26
Антоанета Георгиева 

Софрониева
РП - София

1/ № РД-07-1602/

29.07.2016г.;

2/ Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016; г. 

3/ № РД-07-791/

08.09.2017 г. на главен 

прокурор

СП

от 01.08.2016г. - 

12 месеца;

от 08.09.2017 г. - 

17

След преценка за 

служебна 

необходимост поради 

кадрова необезпеченост 

на СП  - св.щ. дл. 

"прокурор" и 

продължително 

отсъствие на прокурори 

от СП - Емил Галипонов, 

Ралица Мравкова, Диана 

Мицканова, отчитайки 

високата натовареност в 

СП, характера и 

специфика на 

извършвана дейност и за 

осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служеб. 

задължения с проф. 

компетентност, доказана 

в предходно 

командироване

Заповед № РД-07-787/

08.09.2017 г. на главен 

прокурор за 

прекратяване  

командироването

считано от 08.09.2017 

г., с оглед изпълнение на 

влязло в сила решение 

на ПК на ВСС по 

протокол 

№ 26/19.07.2017 г. за 

осигуряване щатна 

възможност за 

встъпване на 

назначените на 

длъжност "прокурор" в 

СП 

27 Десислава Любомирова Петрова РП - София

Реш. на ПК на ВСС по 

пр. №15/05.10.2016 г.;

Реш. на ПК на ВСС по 

пр. №24/28.06.2016 г.

НИП

05.10.2016 г. - ;

03.07.2017 г. - 

до края на 

учебната 2017-

2018 г. 

14

На основание чл. 262, ал. 

3 от ЗСВ като 

постояненен 

преподавател по 

наказателно право и 

процес

За срок от 1 година;

 удължава 

командироването

28 Божидара Евгениева Ганева-Димова РП - София

№ 923/16.10.2017 г.

на апелативен 

прокурор София

АП-София от 23.10.2017 г.- 2

Служебна необходимост с цел недопускане 

увеличаване на натовареността на прокурорите от 

СГП с оглед наблюдаваните от тях дела с 

фактическа и правна сложност, както и такива с 

висок обществени интерес. Считано от 23.10.2017 г. 

за срок от 12 месеца се командирова на мястото на 

Анита Б. Андрова-Байракова - прокурор в СГП, 

ползваща отпуск за бременност и раждане, считано 

от 02.08.2017 г.

11/25



№ Име на командирования магистрат
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магистрата
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29 Мария Иванова Николова РП - София

№ РД-07-

1118/24.11.2017 г.

на главен прокурор

СП от 27.11.2017 г. - 1

30 Пламен Дончев Петков РП - София

№ РД-07-

1119/24.11.2017 г.

на главен прокурор

СП от 27.11.2017 г. 1

31 Милен Георгиев Ютеров РП - София

№ РД-07-

1161/07.12.2017 г.

на главен прокурор

СГП от 11.12.2017 г.

Във връзка с постъпило предложение от адм. 

ръководител на СГП за командироване на Милен 

Георгиев Ютеров - прокурор в СРП и след преценка 

за необходимост, поради продължително отсъствие 

на титуляри, възпрепятствани да изпълняват 

длъжността, командировани 4-ма прокурори, 

съответно в АП София и ВАП, свободни 5 /пет/ 

щатни длъжности, фактически основания за 

командироване на предложения прокурор - 

притежаван необходимия професионален стаж и 

опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", изпълнение на 

служебните задължения с професионална 

компетентност, доказана и по време на предходно 

командироване.

Във връзка с постъпило предложение от адм. 

ръководител на СП за командироване на прокурор и 

след преценка за необходимост, свързана с 

кадровата необезпеченост на СП - 11 св. щ. бр. 

"прокурор" и 1 /един/ прокурор, командирован в АСП, 

отчитайки високата натовареност на прокурорите от 

СП, значителния обем и специфика на извършвана 

дейност, и фактически основания за командироване 

на предложения прокурор - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг 

"прокурор в АП", доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения

Във връзка с постъпило предложение от адм. 

ръководител на СП за командироване на прокурор и 

след преценка за необходимост, свързана с 

кадровата необезпеченост на СП - 11 св. щ. бр. 

"прокурор" и 1 /един/ прокурор, командирован в АСП, 

отчитайки високата натовареност на прокурорите от 

СП, значителния обем и специфика на извършвана 

дейност, и фактически основания за командироване 

на предложения прокурор - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг 

"прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения

12/25
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32 Аделина Любомирова Банкова РП - Ихтиман

№ 857/13.11.2015г.;

№ 145/17.02.2016г.;

№ 788/29.09.2016г.

на апелативен 

прокурор - София

РП - София
от 19.11.2015г.;

от 19.02.2016г.; - 
25

С оглед кадровата 

необезпеченост на 

прокурори в РП София - 

незаети щатни 

длъжности, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на 

служебните задължения с 

цел професионална 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./ и на 

основание чл. 140, ал. 1, 

т.1 и чл. 147, ал. 1, т. 2, б. 

"в" от ЗСВ

Считано до заемане чрез 

конкурс

33
Иван Тошков Иванов - 

младши прокурор
РП - Елин Пелин

№ 875/07.09.2017 г.;

№ 1276/04.12.2017 г. 

на окръжен прокурор 

София

РП - Костинброд

от 08.09.2017 г.-

3 месеца

от 08.12.2017 г. -

3 месеца 

3

34 Елза Миткова Митева-Варадинова РП - Ботевград

№ 49/19.01.2017 г.;

№ 956/25.10.2017 г. 

на апелативен 

прокурор София

РП - Перник
от 30.01.2017 г.-

от 26.10.2017 г. - 
11

В РП Костинброд има 4 щ.бр. за прокурори, като към 

настоящия момент са заети 2 /две/ щ.бр. - едната от 

тях за и.ф. адм. ръководител и една за прокурор. 

Длъжността за прокурор се заема от Д. Чолева, 

която поради влошено здравословно състояние 

периодично ползва отпуск за временна 

нетрудоспособност, като за последните три месеца 

от 2017 г. същата е ползвала такъв отпуск общо 52 

дни. Прокурор Иванов /младши прокурор в РП Елин 

Пелин/ притежава необходимия професионален 

опит и стаж, независимо, че не е атестиран за 

периода, през който работи като мл.прокурор /от 

06.07.2016 г./.

Изменение заповед 

№ 49/19.01.2017 г. на апелативен прокурор София 

относно командироването в РП-Перник на Елза 

Варадинова като същата, считано от 26.10.2017 г., 

се командирова на мястото на Мирослава Бойкова 

Чифчиева - прокурор от РП- Перник, в отпуск по 

болест към настоящия момент и предстоящ отпуск 

поради бременност и раждане

13/25
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35
Теодора Йонкова Йонова - 

младши прокурор
РП - Ботевград

№ 732/27.07.2017 г.

на окръжен прокурор 

София

РП - Сливница

от 01.08.2017 г. 

за срок от 6 

/шест/ месеца

5

36 Янка Стоянова Гочева ОП - Благоевград

№ РД-07-1600/

29.07.2016г.;

Заповед № РД-07-

1619/10.08.2016 г. на  

главен прокурор

ВКП от 01.08.2016г.- 17

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори във ВКП - 

незаети 10 щат.  

длъжности, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован 

до заемането й чрез 

конкурс

Служебна необходимост. РП-Сливница е една от 

натоварените прокуратури измежду 9-те РП в 

района на ОП София и обслужва три общини и ГКПП 

Калотина. В РП-Сливница има 7 щ.бр. за прокурори, 

като към настоящия момент реално работещи са 4-

ма прокурори. От тях един е командирован от РП-

Плевен и на който командироването му е 

прекратено, считано от 01.08.2017 г. във връзка с 

влязло в сила решение на ПК на ВСС по пр. № 

25/05.07.2017 г. Налице са 2 незаети щатни бройки, 

както и един прокурор в продължителен отпуск, 

поради временна нетрудоспособност. Намаленият 

брой на работещите магистрати би се отразил 

негативно на срочността и качеството на работа в 

РП Сливница предвид обема на работа, 

натовареността и числения състав на реално 

работещи прокурори. Прокурор Йонова притежава 

необходимия проф. опит и стаж, независимо, че не е 

атестирана за периода, през който работи като мл. 

прокурор в РП Ботевград от 06.07.2016 г.
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37 Биляна Димитрова Гълъбова РП - Благоевград

№ 10/04.01.2016г.; 

№ 672/09.08.2016 г. на 

апелативен прокурор 

гр. Софи

ОП - Благоевград

от 11.01.2016г.

до встъпване в 

длъжност на 

назначен по 

конкурс - 

23

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в ОП 

Благоевград - незаети 

щат.  длъжност, характер 

и специфика на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ.  

задължениия с проф.  

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 от от ПЗР на ЗИД на 

ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

продължаване на 

командироването до 

заемане чрез конкурс

38 Лидия Иванова Манолова РП - Петрич

№ РД-07-1153/

05.12.2017 г.

на главен прокурор

СП от 11.12.2017 г.

Във връзка с постъпило предложение от адм. 

ръководител на СП за командироване на прокурор и 

след преценка за необходимост, свързана с 

кадровата необезпеченост на СП - 1 св. щ. бр. 

"прокурор" и 1 /един/ прокурор, командирован в АСП, 

отчитайки високата натовареност на прокурорите от 

СП, значителния обем и специфика на извършвана 

дейност, и фактически основания за командироване 

на предложения прокурор - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг 

"прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.
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39 Костадин Иванов Прешелков РП - Разлог

№ 671/05.10.2012г.;

№ 74/08.02.2013г.;

№ 502/06.08.2013г.;

№ 80/28.01.2014г.;

№ 672/09.08.2016г. 

на апелативен 

прокурор гр. София

ОП - Благоевград

от 08.10.2012г.;

от 09.02.2013г.;

до 31.01.2014г.

от 01.02.2014г.

от 01.04.2014г.

за срок до 

стъпване в 

длъжност на 

назначен по 

конкурс титуляр

62

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори в ОП 

Благоевград - незаети 

щатни длъжност, 

характер и специфика на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на 

служебните задължениия 

с професионалната 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

продължаване на 

командироването до 

заемане чрез конкурс

40 Силвия Стойнова Рандева РП - Бургас

№ РД-08-29/

02.06.2017 г. 

на окръжен прокурор 

Бургас

РП - Поморие

от 05.06.2017 г. - 

до завръщане 

на титуляра

6

41

Зорница Александрова 

Щърбева - 

младши прокурор

РП - Бургас

1/ № РД-08-36/

05.07.2017 г.;

2/ № РД-08-44/

10.08.2017 г.на 

окръжен прокурор 

Бургас

РП - Царево

1/от 07.07.2017

до 06.10.2017 г.;

2/до 07.01.2018 

г. - за 3 месеца

5 Служебна необходимост

2/ Получено съгласие от 

Зорница Щърбева - 

младши прокурор в РП - 

Бургас, понастоящем 

изпълняваща функциите 

на "прокурор" в РП 

Царево

42 Тони Иванова Петрова - Игнатова РП - Бургас
№ РД 06168/16.06.2017 

г. на гл. прокурор

ЕСПЧ, 

Страсбург, 

Франция

01.09.2017 - 

31.08.2018 г.
4

Участие в дългосрочен 

стаж в ЕСПЧ

Предложение от 

за адм. ръководител - районен прокурор на РП 

Поморие, обосноваващо необходимост за 

командироване на прокурор в РП Поморие, поради 

възпрепятстване изпълнението на длъжността от 

Б.Вангелов - адм. ръководител - районен прокурор 

на РП Поморие.
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43

Щелиян Веселинов 

Димитров - 

младши прокурор

РП - Варна

№ РД-07-692/

04.07.2017 г. 

на главен прокурор

РП - Царево от 24.07.2017 г. - 5

44
Стефан Радев Радев - 

младши прокурор
РП - Варна

№ 852/27.09.2017 г. 

на окръжен прокурор 

Варна

РП - Провадия 07.10.2017 г. - 2

Сериозния кадрови 

проблем в РП Провадия, 

където и към настоящия 

момент остават четири 

незаети длъжности 

"прокурор" и запазване на 

високи нива на обема на 

работа и натовареност на 

прокурорите

3 месеца

45 Ивайло Валентинов Тишков
ОСО - ОП - 

Велико Търново 

№ РД-07-

951/18.05.2015г.;

№ РД-07-1400/

01.06.2016г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на  

главен прокурор

ОСО - ОП - 

Ловеч

01.06.2015г.;

от 02.06.2016г.-
31

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

следователи в 

следствените отдели на 

ОП  - значителен брой  

незаети щат. длъжности, 

продължителен период 

на необявяването им в 

конкурс, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован 

до заемането й чрез 

конкурс

Постъпило искане от адм. рък-л на ОП-Бургас за 

командироване на Щелиян Димитров - мл. прокурор 

в РП-Варна и след преценка за необходимост, 

свързана с кадровата необезпеченост на РП-Царево 

- 

3 св.  щ.  дл.  "прокурор", наличие на предпоставки 

за командироване на мл. прокурор, включително и 

на св. щат, получено заявление от мл. прокурор 

Щ. Димитров за съгласие да бъде командирован в 

РП-Царево за срок една година, считано от  

24.07.2017 г.
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46 Мирослава Руменова Митева РП - Елена

№ 597/27.11.2018 г.

на апелативен 

прокурор В.Търново

РП - Плевен

от 01.01.2018 - 

до 31.12.2018 г. - 

12 месеца

47 Иван Георгиев Фенерски
ОСО - ОП - 

Враца

№ РД-07-1269/

28.04.2016г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на  

главен прокурор

СО - СГП от 03.05.2016г.- 19

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

следователи в 

следствените отдели на 

ОП  - значителен брой  

незаети щат.  длъжности, 

продължителен период 

на необявяването им в 

конкурс, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ.  

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован 

до заемането й чрез 

конкурс

48 Ивайло Христов Иванов РП - Враца

№ 69/13.06.2017г. на 

окръжен прокурор гр. 

Враца

ОП - Враца от 19.06.2017 г. - 6

 На основание чл. 140, чл. 

147, ал. 1, т. 1 и чл. 227 

от ЗСВ, продължително 

отсъствие на магистрат 

поради временна 

нетрудоспособност

На РП Плевен щатната численост е 29 прокурори - 

адм.ръководител, 3 бр. зам.на адм. ръководител, 22 

бр. прокурори и 3 бр. младши прокурори. От тях 

реално работещите в РП Плевен са 23 бр. Двама 

прокурори са в продължителен отпуск по болест. 

Свободните щатни бройки са 3 - за адм. 

ръководител, за която има обявен конкурс за 

заемането й и две за прокурор, за които няма такъв 

конкурс. РП Плевен представлява най-голямата и 

най-натоварената прокуратура в рамките на ОП 

Плевен и АП В.Търново, като е и една от големите 

прокуратури в национален мащаб. Намаленият 

потенциал на РП Плевен вследствие на отсъстващи 

прокурори и свободни щатни бройки, представлява 

реален и належащ проблем. Изключително важно и 

от огромно значение е правилното структуриране и 

работния капацитет на РП Плевен. Следователно е 

налице служебна необходимост от командироване 

на прокурор в РП Плевен.
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49 Людмила Христова Рачева РП - Габрово

№ 393/25.09.2015г.;

№ 55/17.02.2016г.;

№ 364/17.08.2016 г. на 

апелативен прокурор 

гр. В. Търново

ОП - Габрово

от 01.10.2015г. - 

3 месеца;

за календарната 

2016 г. до 

заемането й 

след проведен 

за това конкурс - 

27

Служебна 

необходимост в 

съответствие с 

изискванията на § 

207, ал. 1 и ал. 2 от 

Преходните и 

заключителни 

разпоредби на ЗИД 

на ЗСВ

продължаване на 

командироването 

до заемане чрез 

конкурс

50 Васви Халилов Юсеинов РП - Момчилград

ОП № 70/

07.06.2016г.;

ОП № 88/16.08.2016 г. 

на окръжен прокурор 

гр. Кърджали

РП - Кърджали

от 13.06.2016г.

- 3 мес.;

продължаване на 

командироването до 

заемане чрез 

конкурс

18

На основание § 207, 

ал. 1 от ПЗР на ЗИД 

ЗСВ /обн. в ДВ бр. 

62 от 09.08.2016 г./

51 Йордан Кирилов Ченков РП - Трън № 438/31.10.2017 г. РП - Перник от 01.11.2017 г. 2

Служ. необходимост с 

цел преодоляване на 

затруднения в РП Перник, 

произтичащи от липсата 

на кадрово обезпечение, 

на мястото на Цветелина 

Евтимова - прокурор от 

РП Перник, в 

продължителен отпуск по 

болест към настоящия 

момент

12 месеца

52 Пламен Георгиев Райнов ОП - Плевен

1. № РД-07-

1526/23.07.2015г.;

2. Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г.;

3. № РД- 07-789/

08.09.2017г. на главен 

прокурор

СГП

от 07.09.2015 г.-

;

от 08.09.2017 г. - 

27

С оглед преценка за 

служ. необходимост на 

СГП - свободни щ. дл., 

продължително 

отсъствие на прокурори в 

разрешен отпуск по 

майчинство, както и на 

прокурор Албена Костова 

в продължителен 

болничен отпуск, и за 

осигуряване условия за 

ефективно изпълнение на 

служ. задължения с проф. 

компетентност, доказана 

при предходно 

командироване

*Заповед 

№ РД-07-788/

08.09.2017 г. на главен 

прокурор за 

прекратяване на 

командироването

считано от 08.09.2017 

г., с оглед изпълнение на 

влязло в сила решение 

на ПК на ВСС по 

протокол № 

26/19.07.2017 г. за 

осигуряване щатна 

възможност за 

встъпване на 

назначените на 

длъжност "прокурор" в 

СГП.
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53 Стефан Александров Димитров РП - Плевен

1. № РД-04-101/

10.08.2016г. 

и.д. окръжен прокурор гр. 

Плевен;

2. № РД-04-137/04.11.2016 

г.

3. № РД-04-60/

01.06.2017 г.

на и.д. окръжен 

прокурор на ОП Плевен - 

за и. ф. на 

административен 

ръководител - районен 

прокурор на РП  Никопол

РП - Никопол

1. от 

15.08.2016г.;

2. № РД-04-

137/04.11.2016 

г.;

3. от 05.06.2017 

г.

до 13.09.2017 г.

16

Служебна необходимост - 

излизане в 

продължителен 

отпуск на 

административния 

ръководител - районен 

прокурор на РП Никопол.

1. Заповед 

№ РД-04-136/

02.11.2016г. 

на и.д.окръжен прокурор 

гр.Плевен

за прекратяване 

командироването, 

считано от 04.11.2016г.

2. Заповед 

№ РД-04-59/

31.05.2017 г. на 

и.д.окръжен прокурор 

Плевен, за прекратяване 

командироването, 

считано от 01.06.2017 г. 

- На основание чл. 140 

от ЗСВ, с оглед 

прекъсване ползвания 

отпуск по чл. 163, ал. 1 

от КТ на М. Георгиева - 

адм. ръководител - 

районен пр-р на РП 

Никопол

54 Диана Кирилова Мицканова

РП - Плевен

Специализирана 

прокуратура 

Реш. на ПК на ВСС по 

пр. №15/05.10.2016 г.;

Реш. на ПК на ВСС по 

пр. №24/28.06.2016 г.

НИП

05.10.2016 г. - ;

03.07.2017 г. - 

до края на 

учебната 2017-

2018 г. 

14

На основание чл. 262, ал. 

3 от ЗСВ като 

постояненен 

преподавател по 

наказателно право и 

процес

Повишена в дл. 

"прокурор" в СП; 

Встъпила на 

08.09.2017 г.

55
Светослав Венциславов Великов - 

младши прокурор
РП - Русе

№ РД-07-918/

12.10.2017 г.

на главен прокурор

РП - Поморие

16.10.2017 г. - 

за срок от 3 

месеца

2

Постъпило искане от административния 

ръководител на РП-Поморие за командироване на 

младши прокурор в РП-Поморие и след преценка за 

необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на РП-Поморие - 2 /две/ свободни 

щатни длъжности "прокурор", наличие на 

предпоставки за командироване на младши 

прокурор, включително и на свободен щат   
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56 Николинка Георгиева Обретенова ОП - Смолян

№ РД-07-1213/

28.12.2017 г.

на главния прокурор

РП - Ямбол от 02.01.2018 г.

57 Маринела Иванова Марчева РП - Тервел

№ ЛС-222/

06.12.2016 г.;

№ ЛС-202/

29.11.2017 г. 

на окръжен прокурор 

Добрич

РП - Добрич

от 01.01.2017 г. - 12 

месеца или до 

завръщане на 

прокурор от отпуск 

по майчинство;

от 01.01.2018 г. -

 до встъпването й 

в длъжност "съдия" 

в РС-Варна

12

С оглед наличието на 

действителна кадрова 

магистратска 

необезпеченост в РП 

Добрич, където от 

утвърден щат 11, са 

свободни 5 щатни 

длъжности "прокурор" и 1 

щатна длъжност "младши 

прокурор" и прокурорите 

от тази прокуратура са с 

изключителна 

натовареност.

С Решение на СК на ВСС 

по Пр. 45/07.11.2017 г., 

т.5.11 преместена на 

дл. "съдия" в РС-Варна, 

считано от дата на 

встъпване в длъжност

Постъпило предложение от административния

 ръководител на РП Ямбол за необходимост от 

командироване, обоснована натовареност поради 

кадрова необезпеченост - свободни 6 щ.длъжности 

за прокурори и постъпила молба от прокурор 

Николинка Обретенова от ОП Смолян за 

командироване в РП Ямбол, след преценка за 

служебна необходимост и фактически основания за 

командироване на заявилия желание прокурор - 

професионален стаж и опит, положително 

становище от прекия административен ръководител.
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58
Санко Сабинов Банчев

младши прокурор
РП - Хасково

№ ЛС-16/28.08.2017 г.;

№ ЛС-27/24.11.2017 г. 

на окръжен прокурор 

гр. Хасково 

РП - 

Димитровград

от 01.09.2017 г. - 

3 месеца;

01.12.2017 г. - 

3 месеца

4

Постъпило обосновано предложение от адм. 

ръководител на РП-Димитровград за командироване 

на мл. прокурор от района на ОП-Хасково в РП-

Димитровград. След извършена преценка за 

необходимост, свързана с наличието на 4 свободни - 

незаети щатни длъжности за прокурор в РП-

Димитровград. Натовареността на РП Димитровград 

на прокурор за първото 6-шесмесечие на 2017 г. при 

реално работещи 3 прокурори е била 842, при 563,8 

през първото шесмесечие на 2016 г. при 3,67, 

реално работещи прокурори или увеличението на 

натовареността е с 50% Същевременно през 

първото шестмесечие на 2017 г. е налице 

увеличаване на наблюдаваните ДП /706 спрямо 694 

за първото шестмесечие на 2016 г./, на 

наблюдаваните и решени бързи и незабавни 

производство /68 спрямо 47/, на преписките 394 

спрямо 381. Към момента свободните щ.дл. не са 

заети и 2 прокурори от РП-Димитровград са крайно 

недостатъчни и води до обективна невъзможност за 

решаване на постъпващи преписки и дела в срок, 

налице са изключителни обстоятелства за 

продължаване на командироването на мл. прокурор 

С. Банчев с още 3 месеца, считано от 01.12.17 г. 

Налице са законовите предпоставки съграсно чл. 

227 (1) от ЗСВ, за командироването на младши 

прокурора от РП- Хасково в РП-Димитровград
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59 майор Юлиан Станиславов Лефтеров ВОП - София

№ РД-07-1360/

27.05.2016г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на  

главен прокурор;

№ РД-07-687/

03.07.2017 г. 

на главен прокурор

СГП

от 30.05.2016г. -

;

от 03.07.2017 г. - 

19

Пред-е от Софийския гр. 

прокурор за ком. на м. 

Юл.Лефтеров - п-р във 

ВОП София и след 

преценка за служ. 

необходимост в рез-т на 

кадрова необезпеченост 

на СГП, св. щ. длъжности 

"пр-р" - 15 щ.бр., продъл. 

отсъствие на п-р Д. 

Пиронева в отпуск поради 

бременност и раждане, 

считано от 26.05.2017 г., 2 

пр-и командировани от 

СГП в АП София, 

отчитайки общата 

натовареност на пр-те в 

СГП, значително над 

натов. на пр-те от ВОП 

София и за осигуряване 

изп-е на служ. 

задължения с проф. 

компетентност доказана 

по време на предходно 

ком., както и довършване 

на възложените му за 

разследване досъд. 

производства, 

отличаващи се с фактич. 

и правна сложност.

Преместен от дл. военен 

следовател в дл. 

прокурор във ВОП-София 

- Р. на ПК на ВСС по Пр. 

19/10.05.2017 г., т.6.2.;

 Заповед 

№ РД-07-644/

16.06.2017 г. на главния 

прокурор за прекратяване 

командироването, 

считано от 29.06.2017 г.; 
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60
майор Вихър Викторов 

Михайлов - военен следовател
ВОП - София

№ РД-07-1361/

27.05.2016г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на за 

главен прокурор

СГП от 30.05.2016г. - 19

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

следователи в 

следствените отдели на 

ОП  - значителен брой  

незаети щат. длъжности, 

продължителен период 

на необявяването им в 

конкурс, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования  да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован 

до заемането й чрез 

конкурс

61 полк. Стоян Иванов Лазаров ВОП - София

№ РД-07-1362/

27.05.2016г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на за 

главен прокурор; 

№ РД-07-686/

03.07.2017 г. 

на главен прокурор

СГП

от 30.05.2016г. - 

; 

от 03.07.2017 г. -

19

Пред-е от Софийския гр. 

прокурор за ком. на м. 

Юл.Лефтеров - п-р във 

ВОП София и след 

преценка за служ. 

необходимост в рез-т на 

кадрова необезпеченост 

на СГП, св. щ. длъжности 

"пр-р" - 15 щ.бр., продъл. 

отсъствие на п-р Д. 

Пиронева в отпуск поради 

бременност и раждане, 

считано от 26.05.2017 г., 2 

пр-и командировани от 

СГП в АП София, 

отчитайки общата 

натовареност на пр-те в 

СГП, значително над 

натов. на пр-те от ВОП 

София и за осигуряване 

изп-е на служ. 

задължения с проф. 

компетентност доказана 

по време на предходно 

ком., както и довършване 

на възложените му за 

разследване досъд. 

производства, 

отличаващи се с фактич. 

и правна сложност.

Преместен от дл. военен 

следовател в дл. 

прокурор във ВОП-София 

- Р. на ПК на ВСС по Пр. 

19/10.05.2017 г., т.6.3.;

 Заповед 

№ РД-07-645/

16.06.2017 г на главния 

прокурор за прекратяване 

командироването, 

считано от 29.06.2017 г.; 
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62 Бонка Ганева Великова АП - София

№ 3728/27.11.2013г.

№ ЛС-

5450/27.11.2014г.

№ РД-07-

318/27.02.2015г.;

№ РД-07-

632/02.03.2016г.;

Заповед № РД-07-

1619/10.08.2016 г. на 

главен прокурор

ВКП

до 30.09.2014г.

от 02.12.2014г.

от 02.03.2015г.;

от 02.03.2016г.-

49

С оглед кадрова 

необезпеченост на 

прокурори във ВКП - 

незаети 10 щат. 

длъжности, характера и 

спецификата на 

извършваната дейност, с 

цел осигуряване на 

необходимите условия за 

изпълнение на служ. 

задължения с проф. 

компетентност, в 

съответствие с 

изискванията на § 207, 

ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 

62/09.08.2016 г./

Продължаване на 

командирования да 

изпълнява длъжността, 

на която е командирован, 

до заемането й чрез 

конкурс

63 Антоанета Николова Близнакова АП - София

№ РД-07-450/

24.04.2017 г. 

на главния прокурор

ВКП от 26.04.2017 г. - 8

64 Румяна Ангелова Тозова-Пейчева НСлС
Реш. на ПК на ВСС по 

пр. №27/26.07.2017 г.
НИП

01.08.2017 г. - 

за срок от една 

година

5

На основание чл. 262, ал. 

3 от ЗСВ като 

постояненен 

преподавател по 

наказателно право и 

процес на кандидатите за 

младши следователи за 

учебната 2017-2018 г.

* Забележка : 

 В колона 6, продължителността на командированите магистрати е изчислена до 31.12.2017 г.

Служебна необходимост в резултат на 

продължително отсъствие на прокурори, както и на 

Б.Стоянова в болничен отпуск до 30.05.2017 г., с 

предстоящ отпуск по майчинство, отчитайки 

фактическите основания за командироване на 

предложения прокурор - притежаван необходимия 

юридически стаж, ранг "прокурор във ВКП и ВАП и 

професионална компетентност, за осигуряване 

условия за ефективно изпълнение на служебните 

задължения на прокурорите. 
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