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ДОКЛАД 
 

на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на 

ВСС /КАК/ по т. 11 от Правилата за избор на директор на Националната 

следствена служба /Правилата/ 
 

Относно: Професионалните качества на БОРИСЛАВ БОБИ 

САРАФОВ – заместник на главния прокурор при ВКП. 

 

Борислав Боби Сарафов – заместник на главния прокурор при ВКП е 

участник в процедурата за избор на директор на Националната следствена 

служба, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 32/11.10.2017 г., на основание чл. 167, ал. 2 от Закона 

за съдебната власт. 
 

Съгласно т. 11, раздел II от Правилата и с оглед приетата от 

Прокурорската колегия на ВСС Хронограма на процедурата за провеждане 

на избор на директор на Националната следствена служба, Комисията по 

атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет, изготви доклад за притежаваните от кандидата професионални 

качества. Същият съдържа заключение въз основа на събраните и 

анализирани данни от : 
  

І. Документи, съдържащи се в кадровото досие на кандидата; 
 

ІІ. Автобиографични данни и данни, съдържащи се в 

предложението на чл. 174, ал. 1 от ЗСВ и концепцията на кандидата; 
 

ІІІ. Други документи, постъпили по реда на т. 9 от Правилата. 
 

 

І. Към датата на подаване на документите /вх. № 14280/31.10.2017 г./ 

Борислав Сарафов притежава изискуемия юридически стаж, съгласно чл. 

170, ал. 3, във връзка с чл. 164, ал. 7 от ЗСВ - най-малко 12 години. 

Борислав Сарафов започва професионалната си кариера в съдебната 

система през 1996 г. като следовател в Окръжна следствена служба - София. 

От месец февруари до месец май 2001 г. заема длъжността „заместник на 

административния ръководител – заместник районен прокурор” на РП – 

Сливница. В периода от месец май 2001 г. до месец декември 2009 г. 

Борислав Сарафов е прокурор в ОП – София, като с решение на ВСС по 

протокол 20/26.04.2006 г. е повишен в ранг „прокурор в АП”. През този 

период Сарафов е командирован първоначално през 2006 г. във Върховна 

административна прокуратура, отдел „Съдебен”, а през 2007 г. в отдел 

„Противодействие на организираната престъпност” при Върховна 

касационна прокуратура. На 17.12.2009 г. встъпва в длъжност „заместник на 

административния ръководител – апелативен прокурор” на Апелативна 
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прокуратура – София. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

23 от заседание, проведено на 30 юни 2011 г. Борислав Сарафов е назначен 

на длъжност „административен ръководител” на Апелативна 

специализирана прокуратура. През месец ноември 2012 г. магистратът е 

предложен за кандидат в процедура за избор на главен прокурор. 

От 18.01.2013 г. до настоящия момент Борислав Сарафов е заместник 

на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. 
 

Борислав Сарафов е повишен в ранг „прокурор във ВКП и ВАП” с 

решение на ВСС по протокол 24/10.06.2009 г.  
 

Няма данни за наложени наказания по чл. 308, ал.1, т.3, 4, 5 или 6 от 

ЗСВ. 

С решение на ВСС по протокол 52/11.12.2009 г. на Борислав Сарафов 

е определена комплексна оценка от атестация „много добра”. 

 

Допълнителни квалификации и специализации: 
 

- 2002 г.-27.05.2005 г. - Пълен курс на обучение по Туининг проекта 

на програма ФАР “BG 0203.06” - “Укрепване на институционалния 

капацитет на прокуратурата за борба с организираната престъпност, 

стопанската престъпност и корупцията”; 

- 07-09.07.2004 г. - Семинар за ръководни кадри на прокуратурата по 

програмата за “Укрепване на Прокуратурата на Р България”; 

- 19-20.01.2006 г. - Семинар “Инструменти за международно 

сътрудничество по наказателни въпроси в европейския съюз”; 

- 04-06.10.2006 г. - Семинар за обучители „Обучение на магистрати и 

служители по новия НПК”; 

- 11-13.10.2006 г. - Международен семинар „Специални техники, 

използвани в борбата срещу организираната престъпност и корупцията”; 

- 11-15.06.2007 г. - Международен семинар “Борба с прането на пари 

и организираната престъпност”; 

- 25-29.06.2007 г. - „Финансови престъпления и престъпления, 

свързани със собствеността”- Академия на МВР; 

- 27-29.05.2009 г. - „Противодействие на измамите с ДДС в 

Европейския съюз”- гр. София, организиран от ЕВРОПОЛ и МВР; 

- 15-16.12.2010 г. - „България и ЕВРОПОЛ – заедно за по-сигурна 

Европа” – организиран от Дирекция „Международно оперативно 

полицейско сътрудничество” в МВР, Европол и Европейския полицейски 

колеж; 

- 07-11.11.2011 г. - Учебно посещение и обмен на опит във връзка с 

правния регламент, относно дейността на специализираните наказателни 

съдилища, специализираните прокуратури и специализираните 
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разследващи органи – гр. Мюнхен, ФРГ, организиран от Фондация „Ханс 

Зайдел” и МВР на РБ; 

- 14-24.05.2012 г. - Обучение към Държавния департамент на САЩ 

по тема „Борба с организираната престъпност“, проведено във ФБР и 

федералната прокуратура; 

- 18-22.06.2012 г. - Обучение към DEA /Агенция за борба с 

наркотиците на САЩ/ на тема „Пране на пари и отнемане на имущество, 

придобито от наркотрафик“; 

- 15-20.10.2012 г. - Учебно посещение в Националния съд и 

Прокуратурата за борба с тероризма и организираната престъпност на 

Кралство Испания; 

- 28-29.09.2012 г. – „Актуални аспекти на борбата с корупцията” – гр. 

Правец, организиран от Баварското държавно министерство на 

правосъдието и защита на потребителите и Германската фондация „Ханс 

Зайдел”; 

- 18-20.04.2013г. – „Противодействие на организираната 

престъпност”, Фондация „Ханс Зайдел”, съвместно с Държавното 

министерство на правосъдието на Бавария. 
 

Награди: 
 

- С протокол № 30/09.10.2002 г. изразена служебна благодарност от 

Висшия съдебен съвет за високи професионални и нравствени качества 

- Със заповед № 402/20.02.2009 г. на главния прокурор на РБ за 

положени изключителни усилия в борбата с организираната престъпност и 

съществен принос за констатираните положителни изводи в четвъртия 

доклад на Европейската комисия за правосъдие и вътрешен ред 

- Със заповед № 678/02.03.2012 г. на главния прокурор на РБ за 

постигнати високи резултати в работата 
 

ІІ. Прокурор Борислав Сарафов е утвърден професионалист с 

кариерно развитие в органите на съдебната власт. Високият му 

професионализъм и изпълнението на служебните му задължения като 

следовател, прокурор и административен ръководител, са допринесли за 

последователното му кариерно израстване в органите на съдебната власт.  

В концепцията си магистратът обобщава дейността си като 

административен ръководител на Апелативната специализирана 

прокуратура. Организирал е създаването на специализираните прокуратури 

– кадрово, материално-битово и административно. Организирал е и 

обучението на новоназначените в специализираните прокуратури 

магистрати, голяма част от които не са имали практически опит по дела за 

организираната престъпност. Успял е да се справи и с управлението на 

финансите, човешките ресурси, материално и информационното 

осигуряване. Прокурор Сарафов сочи, че е натрупал немалък управленски 
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опит и в качеството си на ръководител на няколко от съвместните екипи за 

разследване, които са постигнали най – голям успех по делата срещу 

знакови фигури от организираната престъпност. Това е обогатило опита му 

по прилагане на някои новаторски принципи и техники за разследване на 

организирани престъпни групи. 

Борислав Сарафов подчертава в концепцията си, че длъжността 

„заместник на главния прокурор при ВКП” му дава възможност за мащабен 

поглед от най-високо ниво върху функционирането и управлението на 

системата на прокуратурата във всичките й аспекти.  

В предложението си членовете на Прокурорската колегия на ВСС 

посочват като мотив за издигане кандидатурата на Борислав Сарафов - 

дългогодишният му управленски опит като административен ръководител 

на Апелативната специализирана прокуратура, както и като заместник на 

Главния прокурор при ВКП, което е гаранция за административните и 

ръководните му умения. В подкрепа на този извод се сочи и фактът, че под 

негово ръководство е извършено успешно изграждане и първоначално 

администриране на Апелативната специализирана прокуратура. 

Предложителите излагат още мнение, че с организационните си 

способности, проявени като административен ръководител, магистратът е 

показал, че може да анализира отлично състоянието, проблемите и нуждите 

на съответния съдебен орган, както и да работи така, че да реализира 

постижения в работата си.  

Професионалната биография на Борислав Сарафов е свързана с 

успешна работа по редица наказателни дела, определени от него в 

концепцията му като „знакови”. Магистратът излага още мнението, че нито 

едно от тези дела не е провалено, върнато от съда за допуснати процесуални 

нарушения или приключено с оправдателна присъда 

През 2011 г. Борислав Сарафов е награден от Директора на ФБР- г-н 

Робърт Милър с почетна грамота за ефективна работа срещу 

организираната престъпност като ръководител на съвместните екипи за 

разследване към ВКП. 

Прокурор Сарафов повиша професионалната си квалификация чрез 

множество обучения и специализации.  

Последователният му кариерен път в органите на съдебната власт и 

натрупаният управленски опит дават основание на предложителите да 

приемат, че Борислав Сарафов може успешно и ефективно да осъществи 

организационното ръководство на Националната следствена служба. 

В предложението си петимата членове на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет, в това число и главният прокурор, сочат, че 

познават Борислав Сарафов  като изявен професионалист с познания и 

опит, ползващ се с авторитет магистрат, човек с открит характер, който 

умее да търси и носи отговорност. Добавят още, че с поведението си той 

показва решителност и отстоява позициите си, а в работата си се отличава с  
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компетентно отношение, поради което се очаква бъдещата му стратегия за 

административно и организационно управление да отговори на 

потребностите на следователите и на съдебната система като цяло. 

 Всичко изложено до тук дава основание прокурор Борислав Сарафов 

да бъде характеризиран като пълноценно развита личност. Подготвен и 

ширококомпетентен магистрат, притежаващ обективност и 

безпристрастност при изпълнение на служебните задължения. Личност, 

притежаваща подчертани ръководни качества, усет за системните проблеми 

на правораздаването и отговорност пред обществените очаквания. 
 

ІІІ. Във Висшия съдебен съвет по реда на т. 9 от Правилата постъпи 

становище от НПО фондация „Риск Монитор” с вх. № ВСС – 

15619/22.11.2017 г. за прокурор Борислав Сарафов, в което се изразява 

подкрепа за кандидатурата му в процедурата за избор на директор на 

Националната следствена служба. В становището се излага мнението, че г-н 

Сарафов е безспорен професионалист от висок ранг, доказал се в работата 

по едни от най – тежките и сложни дела в страната, както и успешен 

ръководител на различни звена в Прокуратурата на Република България. 

Заявява се също, че в своята работа той активно подкрепя връзките на 

Прокуратурата с гражданското общество в лицето на неправителствените 

организации. В становището се посочва, че магистратът е участвал в редица 

конференции и семинари, организирани от фондация „Риск Монитор”. 

Наред с това се сочи, че докато г-н Сарафов е бил административен 

ръководител на Апелативна специализирана прокуратура е стартиран 

проект, в рамките на който са организирани над 40 обучителни семинари за 

магистратите от специализираните юрисдикции с водещи български и 

чуждестранни лектори. В становището се споделя мнението, че г-н Сарафов 

е изключително отговорен човек, организиран и коректен в отношенията си, 

успешно прилагащ екипния принцип на работа.  В заключение, в 

становището от фондация „Риск Монитор” се подчертава, че със своя 

професионализъм, принципност, екипност и иновативност г-н Борислав 

Сарафов ще бъде изключително ефективен, успешен и отговорен Директор 

на Националната следствена служба и ще утвърди авторитета и престижа на 

разследващите органи, прокурорската институция и съдебната власт пред 

Европейските и международните партньори. 

 

Въз основа на проверените документи и след анализ на данните, 

съдържащи се в достъпните и достоверни публични източници на 

информация, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската 

колегия на ВСС счита, че липсват данни, поставящи под съмнение 

притежаването на професионални качества от Борислав Боби Сарафов за 

заемане на длъжността, за която кандидатства - „директор” на 

Националната следствена служба. 


