
8 5 29.03.2018 г. Магдалена Иванова Николова Прокурор в Софийска районна прокуратура

8 6 29.03.2018 г. Анелия Георгиева Тодорова Прокурор в Софийска районна прокуратура

8 7 29.03.2018 г. Петър Николов Джунов Прокурор в Софийска районна прокуратура

8 8 30.03.2018 г. Мирослав Илиев Илиев
Административен ръководител -районен прокурор на Районна 

прокуратура - Карнобат

8 3 28.03.2018 г.
Мария Тошкова Стефанова - Прокурор в Районна 

прокуратура - Сандански

Съгласно разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во от ЗСВ кандидат за заемане на 

длъжност по чл. 189, ал. 1 от ЗСВ може да е съдия, прокурор или следовател, който 

има стажа по чл. 164 от ЗСВ за обявената свободна длъжност и е прослужил минимум 

3 (три) години на заеманата длъжност.  Преценката, съгласно чл. 33, ал. 3, т. 1 от 

Наредба № 1 от 09.02.2017 г., следва да се извърши към датата на обнародване на 

решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник – в конкретния случай – 

16.03.2018 г.

Видно от издадената от административния ръководител на Районна прокуратура - 

Сандански служебна бележка по отношение на кандидата Мария Тошкова Стефанова, 

общият й юридически стаж възлиза на 13 г., 00 м. и 09 д., т.е. тя отговаря на 

изискуемия за обявената конкурсна длъжност общ юридически стаж от минимум 8 

години /справка чл. 164, ал 2 от ЗСВ/. На заеманата длъжност в Районна прокуратура – 

Сандански прокурор Стефанова е назначена с решение на Прокурорската колегия на 

ВСС по пр. № 8/29.06.2016 г., като е встъпила в длъжност на 09.08.2016 г. г. 

Изчисленото в представената служебна бележка прослужено време на заеманата 

длъжност възлиза на 1 г. 07 м. и 07 дни, т.е. кандидатът не е прослужил минимум 3 

години на същата към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в 

Държавен вестник. 

С оглед извършената по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ във вр. с чл. 30 от Наредба № 1 от 

09.02.2017 г. проверка на документите, Комисията счита, че прокурор Мария 

Стефанова не следва да бъде допусната до участие в конкурса, тъй като не отговаря в 

пълнота на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во от Закона за съдебната власт, а 

именно не е прослужила минимум 3 години на заеманата длъжност към датата на 

обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник. 

8 4 28.03.2018 г.
Ангел Стефанов Атанасов - Прокурор в Районна 

прокуратура - Сандански

Съгласно разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во от ЗСВ кандидат за заемане на 

длъжност по чл. 189, ал. 1 от ЗСВ може да е съдия, прокурор или следовател, който 

има стажа по чл. 164 от ЗСВ за обявената свободна длъжност и е прослужил минимум 

3 (три) години на заеманата длъжност.  Преценката, съгласно чл. 33, ал. 3, т. 1 от 

Наредба № 1 от 09.02.2017 г., следва да се извърши към датата на обнародване на 

решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник – в конкретния случай – 

16.03.2018 г.

Видно от издадената от административния ръководител на Районна прокуратура - 

Сандански служебна бележка по отношение на кандидата Ангел Стефанов Атанасов, 

общият му юридически стаж възлиза на 06 г., 11 м. и 09 д., т.е. той не отговаря на 

изискуемия за обявената конкурсна длъжност общ юридически стаж от минимум 8 

години /справка чл. 164, ал 2 от ЗСВ/. На заеманата в Районна прокуратура – 

Сандански длъжност прокурор Атанасов е назначена с решение на Прокурорската 

колегия на ВСС по пр. № 8/29.06.2016 г., като е встъпил в длъжност на 09.08.2016 г. 

Изчисленото в представената служебна бележка прослужено време на заеманата 

длъжност възлиза на 1 г. 07 м. и 07 дни, т.е. кандидатът не е прослужил минимум 3 

години на същата към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в 

Държавен вестник. 

С оглед извършената по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ във вр. с чл. 30 от Наредба № 1 от 

09.02.2017 г. проверка на документите, Комисията счита, че прокурор Ангел Атанасов 

не следва да бъде допуснат до участие в конкурса, тъй като не отговаря в пълнота на 

изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во и чл. 164, ал. 2 от Закона за съдебната власт, а 

именно не е прослужил минимум 3 години на заеманата длъжност и не притежава 

изискуемия за длъжността, за която кандидатства юридически стаж, към датата на 

обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник. 

На основание чл. 191, ал. 5 от Закона за съдебната власт, 

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС

ОБЯВЯВА

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ 

НА 17 (СЕДЕМНАДЕСЕТ) СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ "СЛЕДОВАТЕЛ" В "СЛЕДОВАТЕЛ" В СЛЕДСТВЕНИЯ 

ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

(ДВ бр. №24/16.03.2018 г.)      
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.№ Дата Име, презиме и фамилия ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ КЪМ ДВ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Код Вх.№ Дата
Име, презиме и фамилия

и заемана длъжност към ДВ
основание за недопускане


