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а 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Аделина Любомирова Банкова РП - Ихтиман

№ 857/13.11.2015г.;

№ 145/17.02.2016г.;

№ 788/29.09.2016г.

на апелативен прокурор - 

София

РП - София
от 19.11.2015 г.;

от 19.02.2016 г.; - 
35

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

2 Албена Георгиева Терзийска РП - Брезник
№ 344/28.09.2018 г. на и.ф. 

окръжен прокурор Перник
РП - Перник от 01.10.2018 г. 1

Служебна необходимост, с цел преодоляване на 

затруднения в РП Перник, произтичащи от липсата на 

кадрово обезпечение, фактически основания за 

командироване на конкретния магистрат - притежаван 

необходимия професионален опит, стаж, положително 

становищен а административния ръководител на РП 

Брезник.

6 /шест/ месеца

3 Албена Данаилова Величкова ОП - София
№ РД-07-185/15.02.2018 г. 

на главния прокурор
ВАП от 19.02.2018 г.- 8

След преценка за необходимост от командироване в отдел 02 

"Надзор за законност" във ВАП, обоснована с натовареност, 

поради кадрова необезпеченост - свободни щатни длъжности за 

прокурор, спецификата и характера на дейността, 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, за осигуряване условия 

за ефективно изпълнение на служебните задължения на 

прокурорите.

4 Ангел Демирев Кънев РП - София
№ РД-07-458/17.04.2018 г. 

на главен прокурор
СП от 23.04.2018 г. 6

Преценка за необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СП - 16 /шестнадесет/ свободни щатни 

длъжности "прокурор" и 3 /трима/ прокурор, командировани в 

АСП и СГП, отчитайки високата натовареност на прокурорите от 

СП, значителния обем и специфика на извършвана дейност, 

фактическите основания за командироване на прокурор А.Кънев 

- притежаван необходимия професионален стаж и опит, оценка 

"Много добра" от последно атестиране с решение на ПК на ВСС 

по протокол № 11/11.04.18 г., изразено положително становище 

от прекия му административен ръководител.

5 Анна Федева Баракова РП - Плевен

№ РД-04-50/

27.04.2018 г. на окръжен 

прокурор Плевен

ОП - Плевен
от 02.05.2018 г.

до 31.12.2018 г.
6

Щатната численост на прокурорите в ОП Плевен е 18 бр., като 

реално работещите са 15. Един от прокурорите е командирован 

в СГП. Към настоящия момент в ОП Плевен има и две незаети 

щ.дл. - "заместник на адм. ръководител" и "прокурор". От 

м.ноември 2017 г. трима от прокурорите работят предимно в 

областта на общия надзор за законност и административно-

съдебен надзор, което допълнително повишава натовареността 

на другите прокурори в работата им по наказателни преписки и 

дела. Тези обстоятелства налагат на свободната прокурорска 

длъжност да се командирова прокурор от РП Плевен, за което е 

получено съгласие от г-н Хр.Сурджийски, и.д. "административен 

ръководител" на РП Плевен.

Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към 27.11.2018 г.
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6 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 01.08.2016 г. - 

12 месеца;

от 08.09.2017 г. - 

27

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

7 Биляна Димитрова Гълъбова РП - Благоевград

№ 10/04.01.2016г.; 

№ 672/09.08.2016 г. на 

апелативен прокурор гр. 

София

ОП - 

Благоевград

от 11.01.2016 г.

до встъпване в 

длъжност на 

назначен по конкурс - 

33

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

8 Бояна Любомирова Кузманова РП - Бургас

№ РД-07-39/

29.03.2018 г. на

апелативен прокурор Бургас;

№ 95/11.07.2018 г. на 

апелативен прокурор Бургас;

№ РД-08-36/

10.10.2018 г. на адм. р-л -

окръжен прокурор на ОП 

Бургас

РП - Поморие

от 01.05.2018 г.

до 31.07.2018 г.;

01.08.2018 - 

31.10.2018 г.;

от 01.11.2018 г. 

до 01.02.2019 г.

6

Наличието на служебна 

необходимост, съобразяване постъпилото предварително 

писмено съгласие от Б. Кузманова да бъде 

командирована да изпълнява функциите на прокурор в 

РП Поморие и наличието на кадрова необезпеченост на 

последната.

три месеца

9
Валентин Валериев Видов -

младши прокурор
РП - Пазарджик

№ РД-07-1113/

19.09.2018 г. 

на главния прокурор

РП - София от 01.10.2018 г. 1

Молба от Валентин В. Видов - младши прокурор в РП Пазарджик 

и след преценка за необходимост, поради кадрова 

необезпеченост - свободни 17 /седемнадесет/ щатни длъжности, 

продължително отсъствие на прокурори - в отпуск по 

майчинство, командировани прокурори от СРП в СГП, и СП, 

наличие на основание за командироване на заявилия желание 

младши прокурор със стаж над една година, включително и на 

свободен щат.

10 Валентина Иванчева Маджарова ОП - Шумен

№ РД-07-791/

14.06.2018 г. 

на главния прокурор

ОП - Бургас от 18.06.2018 г. 4

 Необходимост, поради кадрова необезпеченост - свободна 

щатна длъжност "прокурор" продължителен отпуск на 2-ма 

прокурори за отглеждане на дете, 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.

11
Ваня Василева 

Стефанова
СГП

№ РД-07-120/

02.02.2018 г.

на главен прокурор

ВКП от 05.02.2018 г. 8

След преценка за необходимостта от командироване в 

отдел 01 "Специализиран" на ВКП, обоснована с 

натовареност поради кадрова необезпеченост - свободни 

щатни длъжности "прокурор", продължително отсъствие 

на прокурор от отдела, както и спецификата и характера 

на дейността и при наличието на фактически основания 

за командироване на предложения прокурор - 

професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и 

вАП", доказан професионализъм при изпълнение на 

служебните задължения.
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12 Васви Халилов Юсеинов РП - Момчилград

ОП № 70/

07.06.2016г.;

ОП № 88/16.08.2016 г. на 

окръжен прокурор гр. 

Кърджали

РП - Кърджали

от 13.06.2016 г.

- 3 мес.;

продължаване на 

командироването до 

заемане чрез конкурс

28
На основание § 207, ал. 1 от ПЗР на ЗИД ЗСВ /обн. 

в ДВ бр. 62 от 09.08.2016 г./

13 Велислава Владимирова Патаринска РП - Бяла

№ 357/31.07.2018 г. 

на апелативен прокурор 

В.Търново

РП - Никопол от 10.09.2018 г. 1

В РП Никопол щатната численост е от 2-ма прокурори - 

адм.ръководител и прокурор. От тях реално работещ в РП 

Никопол е само адм. ръководител. От 07.08.2017 г. длъжността 

"прокурор" е свободна. За 2017 г. средната натовареност на 

един прокурор в РП Никопол по възприетите в ПРБ стандарти е 

1228,0. Тя е една от най-високите в апелативната зона. Това 

състояние продължава и през 2018 г. Натовареността на един 

прокурор е 824 и е най-голяма в АП В.Търново.На второ място 

при наличие само на един прокурор не могат да бъдат спазвани 

Правилата за приложението на разпределението на преписките 

и досъдебните производства на принципа на случайния подбор. 

Намаленият потенциал на РП Никопол вследствие на 

непопълнения щат, представлява реален и належащ проблем. 

12 месеца

14
Венцислав Данев 

Фердинандов
РП - Плевен

№ РД-07-884/

10.07.2018 г. 

на главния прокурор

СП от 16.07.2018 г. 3

Служебна необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СП - шестнадесет свободни щатни 

длъжности "прокурор" и  осем прокурори, командировани 

в други прокуратури, отчитайки високата натовареност на 

прокурорите от СП, значителния обем и спецификата на 

извършвана дейност, фактическите основания за 

командироване на прокурор В. Фердинандов - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор 

в АП", доказан професионализъм при изпълнение на 

служебните задължения.

15
Виолета Марчева 

Михайлова-Тонева
СП

№ РД-07-933/

27.07.2018 г. на главния 

прокурор

ОП София от 06.08.2018 г. 2

Постъпило предложение от административния 

ръководител на ОП София за командироване на 

В.Михайлова-Тонева - прокурор 

в СП, след преценка за необходимост, свързана с 

продължително отсъствие на титуляр от ОП София 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.

16
 Вихър Викторов Михайлов - 

военен следовател, майор
ВОП - София

№ РД-07-1361/

27.05.2016г.;

Заповед № РД-07-

1618/10.08.2016 г. на за 

главен прокурор

СГП от 30.05.2016 г. - 29

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
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17
Георги Иванов Банков -

зам.районен прокурор Варна
РП - Варна

№ РД-07-857/

29.06.2018 г. 

на главен прокурор

СП от 01.08.2018 г. 3

Необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на 

СП - шестнадесет свободни щ.дл. "прокурор" и осем 

прокурори, командировани в други прокуратури, отчитайки 

високата натовареност на прокурорите от СП, 

значителния обем и специфика на извършвана дейност, 

фактическите основания за командироване на прокурор 

Г.Банков - притежаван необходимия професионален стаж 

и опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

18 Георги Любенов Мирчев РП - София

№ РД-07-201/

19.02.2018 г. на 

главен прокурор

СГП от 26.02.2018 г. - 8

Необходимост свързана с кадровата необезпеченост на 

СГП - 6 свободни щатни длъжности "прокурор", 

специфика и характера на дейността, 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 при предходно командироване в СГП.

19 Георги Любенов Мойсев СП

№ РД-07-790/

14.06.2018 г. 

на главния прокурор

АСП от 18.06.2018 г. 4

С оглед кадровата необезпеченост на АСП - четири 

свободни щатни длъжности "прокурор", командирован 

прокурор от АСП в друга прокуратура, специфика и 

характера на дейността, 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.

20 Георги Методиев Асенов ОП - Плевен
№ РД-07-788/14.06.2018 г. 

на главния прокурор
СП от 18.06.2018 г. 4

С оглед кадровата необезпеченост на СП - 16 свободни 

щатни длъжности "прокурор" и 5-ма прокурори, 

командировани в други прокуратури, отчитайки високата 

натовареност на прокурорите от СП, значителния обем и 

специфика на извършвана дейност, фактическите 

основания за командироване на прокурор Г. Асенов - 

притежаван необходимия професионален стаж и опит, 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

21 Георги Николов Николов РП - София

№ РД-07-243/

28.02.2018 г. на главен 

прокурор

СП от 01.03.2018 г. - 8

Необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на 

СП - 18 /осемнадесет/ свободни щатни длъжности 

"прокурор" и 3 /трима/ прокурори, 

командировани в АСП, отчитайки високата натовареност 

на прокурорите от СП, значителения обем и специфика 

на извършвана дейност, фактическите основания за 

командироване на прокурор Георги Николов - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор 

в АП", доказан професионализъм при изпълнение на 

служебните задължения.
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22 Георги Светославов Христов СГП

1/ № РД-07-845/

27.09.2017 г. 

2/№ РД-07-50/19.01.2018 г.

3/ РД-07-203/19.02.2018 г.

на главен прокурор

ВАП

от 02.10.2017 г.-;

от 19.01.2018 г.-;

от 19.02.2018 г. - 

13

Необходимост от командироване в отдел 01 

"Административно-съдебен надзор" във ВАП, обоснована 

с натовареност, с оглед спецификата и характера на 

дейността, и при наличие на свободна щатна длъжност, 

фактически основания за командироване на предложения 

прокурор - притежаван необходимия професионален стаж 

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

служебните задължения с доказан професионализъм при 

предходно командироване във ВАП.

Заповед № РД-07-202/19.02.2018 г. на 

главен прокурор за прекратяване 

командироването по заповед  РД-07-

50/19.01.2018 г., считано от 19.02.2018 

г.; Командироване на ново основание, на 

свободна щатна бройка, считано от 

19.02.2018 г.

23
Даниел Христов Сотиров - 

младши прокурор
РП - Бургас

№ РД-08-35/

05.10.2018 г. на адм. 

ръководител - окръжен 

прокурор на ОП Бургас

РП - Средец
от 26.10.2018 г. 

до 26.01.2019 г.

Щатната численост на  прокурорите в РП Средец е 4 

щ.бр., от които е заета само една. От 09.05.2018 г. в РП 

Средец е възникнал кадрови дефицит. Именно той 

оправдава и необходимостта от последователното 

командироване след горната дата на прокурори от РП 

Бургас в РП Средец. Изтичането на срока за 

командироване на прокурор Д.Николов предполага от 

26.10.2018 г. целият обем прокурорска дейност на 

обслужваната от РП Средец територия /включително и 

ежедневните дежурства/, да се осъществява единствено 

и само от и.ф.адм.ръководител на РП Средец. Нещо 

повече, изложеното води и до невъзможност практически 

да се реализира принципа на случайноия подбор. 

Наличието на незаети щатове сериозно затруднява 

работата. 

3 /три/ месеца

24 Даниела Иванова Попова АСП
№ РД-07-527/30.04.2018 г. 

на главния прокурор
АП - София от 02.05.2018 г. 6

 Необходимост от командироване в АП София, 

обоснована с натовареност поради кадрова 

необезпеченост - свободни щатни длъжности "прокурор", 

продължително отсъствие на прокурор от АП София, 

спецификата и характера на дейността и при наличието 

на фактически основания за командироване на  прокурор 

от АСП Даниела Попова - професионален стаж и опит, 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

25 Десислава Василева Христова РП - Севлиево

№ РД-07-1102/

17.09.2018 г. на главния 

прокурор

СП от 15.10.2018 г.

Предложение от адм.ръководител на СП, относно 

командироване на Д.Христова - прокурор в РП Севлиево, 

след преценка за необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СП -  шестнадесет свободни щатни 

длъжности "прокурор" и девет прокурори, командировани 

в други прокуратури, отчитайки високата натовареност на 

прокурорите от СП, значителения обем и специфика на 

извършвана дейност, фактическите основания за 

командироване на прокурор Десислава Христова - 

притежаван необходимия професионален стаж и опит, 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.
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26 Десислава Любомирова Петрова РП - София

1/ Реш. на ПК на ВСС по пр. № 

15/05.10.2016 г.;

2/ Реш. на ПК на ВСС по пр. № 

24/28.06.2017 г.;

3/  Реш. на ПК на ВСС по пр. 

№ 21/18.07.2018 г., т. 22.2.

НИП

1/ 05.10.2016 г. - за 

срок от една година ;

2/ 03.07.2017 г. - до 

края на учебната 2017-

2018 г.;

3/ 18.07.2018 г. - за 

срок от една година

24

Като постоянен преподавател по наказателно право 

и процес на кандидатите за младши прокурори за 

съдебната учебна 2018 -2019 г. 
 Удължен срок

27 Диана Кирилова Мицканова

РП - Плевен

Специализирана 

прокуратура 

1/ Реш. на ПК на ВСС по пр. № 

15/05.10.2016 г.;

2/ Реш. на ПК на ВСС по пр. № 

24/28.06.2017 г.;

3/ Реш. на ПК на ВСС по пр. № 

21/18.07.2018 г., т. 22.1.

НИП

1/ 05.10.2016 г. - 

за срок от 1 година ;

2/ 03.07.2017 г. - до 

края на учебната 2017-

2018 г.;

3/ 18.07.2018 г. - за 

срок от една година

23
Като постоянен преподавател по наказателно право и 

процес на кандидатите за младши прокурори за 

съдебната учебна 2018 -2019 г. 

Повишена в дл. "прокурор" в СП; 

Встъпила на 08.09.2017 г.

28 Димитър Цветанов Хаджийски СГП

Заповед № РД-06-

36/12.02.2018 г. на главен 

прокурор, считано от 

12.02.2018 г., във връзка с 

Решение № 30/22.01.2018 г. на 

МС на РБ

Еurojust,

гр. Хага,

Кралство 

Нидерландия

За мандат за 

периода

12.02.2018 г. - 

11.02.2022 г.

8
Помощник на националния член на Евроджъст от 

Република България
4 години

29 Евгения Асенова Щъркелова РП - София

№ РД-07-1591/

27.07.2016г.;

Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г. на главен 

прокурор

СП
от 28.07.2016 г. - 

27

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./

До заемането на длъжността чрез 

конкурс

30
Елин Василев Алексов - 

полк. 
ВОП - София

№ РД-07-607/

18.05.2018 г. 

на главен прокурор

ВКП от 21.05.2018 г. 5

Преценка за необходимост от командироване в отдел 01 

"Специализиран", ВКП, обоснована с натовареност, 

поради кадрова необезпеченост - свободни щатни 

длъжности за прокурор, продължително отсъствие на 

прокурор от отдела, спецификата и характера на 

дейността, 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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31 Емил Траянов Георгиев СГП

№ РД-07-938/

27.07.2018 г. на главния 

прокурор

ВАП от 17.09.2018 г. 1

Постъпило предложение от заместника на главния 

прокурор при ВАП за командироване на Емил Траянов 

Георгиев - прокурор от СГП, след преценка за 

необходимост от командироване в отдел 01 

"Административно-съдебен надзор" във ВАП, обоснована 

с натовареност, поради кадрова необезпеченост - четири 

свободни щатни длъжности, спецификата и характера на 

дейността, фактически основания за командироване на 

предложения прокурор - притежаван необходимия 

професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП", изпълнение на служебните задължения с доказан 

професионализъм.

32 Емил Христов Дангов АП-София
№ РД-07-200/19.02.2018 г. 

на главния прокурор
ВАП от 26.02.2018 г.- 8

 Необходимост от командироване в отдел 01 

"Административно-съдебен надзор" във ВАП, обоснована 

с натовареност, поради кадрова необезпеченост - 2 

свободни щатни длъжности, спецификата и характера на 

дейността, и фактически основания за командироване на 

предложения прокурор - притежаван необходимия 

професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и 

ВАП", изпълнение на служебните задължения с доказан 

професионализъм при предходно командироване във 

ВАП.

33 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

50
Служебна

необходимост, намален състав на прокурорите от АСП, 

прекомерна натовареност на работещите към момента

34 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 01.09.2015 г. 38

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

35 Жаклин Таквор Кехецикян РП - Варна
№ 805/08.08.18г. на окръжен 

прокурор Варна
РП - Провадия от 13.08.2018 г. 2

Относно сериозни кадрови проблеми в прокуратурата, 

както и с цел осигуряване на условия за ефективно и 

срочно изпълнине на служебните задължения на 

прокурорите в РП Провадия

3 /три/ месеца

36 Ивайло Валентинов Тишков
ОСлО - 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

ОСлО - ОП - 

Ловеч

01.06.2015 г.;

от 02.06.2016 г.-
41

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./

До заемане на длъжността чрез конкурс
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37 Ивайло Георгиев Занев СГП

№ РД-07-1184/

05.10.2018 г. на главния 

прокурор

АСП от 08.10.2018 г.

Предложение от и.ф. 

адм.ръководител на АСП за командироване на Ивайло 

Занев - прокурор в СГП, след преценка за необходимост, 

свързана с кадровата необезпеченост на АСП - четири 

свободни щатни длъжности "прокурор", командирован 

прокурор от АСП в друга прокуратура, специфика и 

характера на дейността, 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. 

38 Ивайло Христов Иванов РП - Враца

1/ № 69/13.06.2017г. на 

окръжен прокурор гр. Враца;

2/ № РД-07-1144/

27.09.2018 г. на главния 

прокурор

ОП - Враца

1/ от 19.06.2017 г. - 

2/ от 01.10.2018 г. - 

за период от три 

месеца 

16

 1/ На основание чл. 140, чл. 147, ал. 1, т. 1 и чл. 227 от ЗСВ, 

продължително отсъствие на магистрат поради временна 

нетрудоспособност;

2/ Постъпило искане от адм.ръководител на ОП Враца за 

командироване в ОП Враца на Ивайло Иванов - прокурор в РП 

Враца и след преценка за необходимост, поради кадрова 

необезпеченост - две свободни щатни длъжности "прокурор", 

фактически основания за командироване на заявилия желание 

прокурор и положително становище от прекия административен 

ръководител.

39 Иван Гергинов Тренчев
ОСлО - 

ОП - Благоевград

№ РД-07-433/10.04.2018 г. 

на главния прокурор
НСлС от 01.06.2018 г. 5

Необходимост от 

командироване в НСлС, обоснована с натовареност, 

спецификата и характера на дейността, и фактически 

основания за командироване на предложения следовател 

- притежаван необходимия професионален стаж и опит, 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

40 Иванка Тодорова Которова-Духлакова ВКП

Заповед № РД-06-

35/12.02.2018 г. на главен 

прокурор, считано от 

12.02.2018 г., във връзка с 

Решение № 30/22.01.2018 г. на 

МС на РБ

Еurojust,

гр. Хага,

Кралство 

Нидерландия

За мандат за 

периода

12.02.2018 г. - 

11.02.2022 г.

8
Национален член на Евроджъст от Република 

България
4 години

41 Ивелин Боянов Борисов РП - Добрич
№ 376/16.10.2018 г. на адм. 

ръководител - апелативен 

прокурор на АП Варна
РП - Варна от 22.10.2018 г.

Преценка за необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на РП Варна, 3 свободни щатни бройки 

за прокурор, както и тежко семейно положение на Ив. 

Борисов.

3 /три/ месеца

42 Ивелин Костов Стаматов ОСлО - 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

 ОСлО - ОП - 

Варна

от 14.04.2015 г.;

от 14.04.2016 г.;

12.07.2016 г. - 

42

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
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43 Ивета Христова Маркович РП - Плевен

№ РД-07-882/

10.07.2018 г. 

на главния прокурор

СП от 16.07.2018 г. 3

Служебна необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СП - шестнадесет свободни щатни 

длъжности "прокурор" и осем прокурори, командировани в 

други прокуратури, отчитайки високата натовареност на 

прокурорите от СП, значителния обем и спецификата на 

извършвана дейност, фактическите основания за 

командироване на прокурор Ив.Маркович - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор 

във ВКП и ВАП", доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения.

44 Илиян Георгиев Точев СГП

№ РД-07-1183/

05.10.2018 г. 

на главния прокурор

АСП от 08.10.2018 г.

Предложение от и.ф. адм.ръководител на АСП за 

командироване на Илиян Точев - прокурор в СГП, след 

преценка за необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на АСП - четири свободни щатни 

длъжности "прокурор", командирован прокурор от АСП в 

друга прокуратура, специфика и характера на дейността, 

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. 

45 Илиян Горанов Рангелов СГП

1/ № РД-07-1171/

08.12.2017 г. 

на главен прокурор;

2/ № РД-07-1145/ 

27.09.2018 г. на

главния прокурор

1/ СП

2/ ВКП

1/ от 11.12.2017 г.;

2/ от 01.10.2018 г. - 

за период от  /три/ 

месеца

10

Предложение от зав.отдел 01 "Специализиран" във ВКП относно 

командироване на Илиян Рангелов - прокурор в СГП, след 

преценка за необходимост от командироване в отдел 01 

"Специализиран", ВКП, обоснована с натовареност, поради 

кадрова необезпеченост - свободни щатни длъжности за 

прокурор, продължително отсъствие на прокурор от отдела, 

спецификата и характера на дейността, 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.

Заповед 

№ РД-07-1176/03.10.2018 г. на главния 

прокурор за прекратяване 

командироването в СП, считано от 

01.10.2018 г

46 Ирина Владимирова Арменова-Янчева СП
№ РД-07-528/30.04.2018 г. 

на главния прокурор
СГП от 02.05.2018 г. 6

Необходимост от командироване в СГП, обоснована с 

натовареност поради кадрова необезпеченост - 5 свободни 

щ.дл. "прокурор", продължително отсъствие на шест прокурори 

от СГП, поради командироване в други прокуратури, 

спецификата и характера на дейността и при наличието на 

фактически основания за командироване на прокурор в СП 

Ирина Арменова-Янчева - професионален стаж и опит, ранг 

"прокурор във ВКП и ВАП", доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения.

47 Ирина Георгиева Илиева РП - София

№ РД-07-1594/

27.07.2016г.;

Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г. на главен 

прокурор

СП от 28.07.2016 г. - 27

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
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48 Йордан Кирилов Ченков РП - Трън

1/ № 438/31.10.2017 г.

2/ № 198/19.06.2018 г. - и.ф. 

окръжен прокурор на ОП-

Перник

3/ № 384/29.10.2018 г. на и.ф. 

адм. ръководител  -окръжен 

прокурор на ОП Перник

РП - Перник

1/ от 01.11.2017 г.

2/ 27.06.2018 - 

31.10.2018 г.

3/ от 01.11.2018 г.

12
Служебна необходимост, с цел преодоляване на 

затруднения в РП Перник, произтичащи от липсата на 

кадрово обезпечение.

6 /шест/ месеца

49 Калин Иванов Близнаков РП - София

№ РД-07-1593/

27.07.2016г.;

Заповед № РД-07-

1617/10.08.2016 г. на главен 

прокурор

СП от 28.07.2016 г. - 27

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

50
Клементина Александрова 

Паличева
СГП

№ РД-07-608/

18.05.2018 г. на главен 

прокурор

ВКП от 21.05.2018 г. 5

Преценка за необходимост от командироване в отдел 01 

"Специализиран", ВКП, обоснована с натовареност, 

поради кадрова необезпеченост - свободни щатни 

длъжности за прокурор, продължително отсъствие на 

прокурор от отдела, спецификата и характера на 

дейността, 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.

51
Красимир Тодоров 

Драганов
СО - СГП

№ РД-07-903/

16.07.2018 г. 

на главния прокурор

СО - СП от 18.07.2018 г. 3

Постъпило предложение от адм. ръководител на СП за 

командироване в СлО в СП на Красимир Драганов - следовател 

в СлО в СГП, след преценка за необходимост от командироване 

в СлО в СП, обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - свободни седемнадесет щ.дл. за следовател, 

спецификата и характеран а дейността, и фактически основания 

за командироване на предложения следовател Красимир 

Драганов - притежаван необходимия професионален стаж и 

опит, ранг "следовател в НСлС", доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения. 

52 Красимира Георгиева Кателиева ОП - Бургас

№ РД-07-795/

15.06.2018 г. 

на главния прокурор
АП - Бургас от 18.06.2018 г. 4

Необходимост от командироване на налична свободна 

щатна длъжност "прокурор", 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.

53 Лидия Иванова Манолова РП - Петрич

№ РД-07-1153/

05.12.2017 г.

на главен прокурор

СП от 11.12.2017 г. 10

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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54
Лилия Здравкова 

Торньова
РП - Хасково

1/ № ЛС-17/09.07.2018 г. 

на окръжен прокурор 

Хасково; 

2/ № ЛС-26/02.10.2018 г. 

на адм. ръководител - 

окръжен прокурор на ОП 

Хасково

РП -

Димитровград

1/ от 10.07.2018 г.;

2/ от 10.10.2018 г.
3

РП Димитровград разполага с общо 5 прокурорски щата и 1 един 

щат за адм.ръководител. Свободните длъжности за прокурор са 

5. С Решение на ПК на ВСС по протокол № 40/13.12.2017 г. в РП 

Димитровград са обявени за свободни 4-те длъжности за 

прокурор, но не е обявен конкурс за първоначално назначаване. 

При 6 прокурора по щат през 2017 г. реално са работили 2,95 

/вкл. с командирован прокурор/ при 4,16 през 2016 г. и при 4,38 

през 2015 г. Налице е увеличение на средната натовареност със 

76,34% спрямо 2016 г. и с 63, 92% спрямо 2015 г., което се 

дължи както на намаления брой на реално работили през 

годината прокурори, така и от увеличения общ обем на работа 

като по данни на ПРБ за натовареността на прокуратурите в 

страната от 113 районни прокуратури РП Димитровград е на 18 

място по натовареност. 

три месеца

55 Любка Петрова Кръстева СГП

№ 

РД-07-130/05.02.2018 г. 

на главен прокурор

АП - София 05.02.2018 г. - 8

След преценка за необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на АП София - 2 свободни щатни 

длъжности "прокурор, фактически основания за 

командироване на предложения прокурор - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор 

в АП", доказан професионализъм при изпълнение на 

служебните задължения и за преодоляване значителната 

натовареност на прокурорите от АП София.

56 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 01.10.2015 г. - 

3 месеца;

за календарната 

2016 г. 

до заемането й след 

проведен за това 

конкурс - 

37
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

57
Малина Борисова 

Борисова

ОП - Шумен -

 ОСлО 

№ РД-07-1115/

19.09.2018 г. 

на главния прокурор

 СП - ОСО от 25.09.2018 г. 1

Предложение от административния ръководител на СП 

за командироване в СО в СП на Малина Б. Борисова - 

следовател в ОСлО в ОП шумен, след 

преценка за необходимост от командироване в СО в СП, 

обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - свободни осемнадесет щатни 

длъжности за следовател, спецификата и характеран а 

дейността, и фактически основания за командироване на 

предложения следовател - притежаван необходимия 

професионален стаж и опит, доказан професионализъм 

при изпълнение на служебните задължения.

58 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

22

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
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59
Мария Борисова 

Николова
РП - София

№ РД-07-1170/

01.10.2018 г. на главния 

прокурор

СП от 01.10.2018 г. 1

Предложение от адм.ръководител на СП. Преценка за 

необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на 

СП - шестнадесет свободни щатни длъжности "прокурор" 

и командировани прокурори в други прокуратури,  

отчитайки високата натовареност на прокурорите от СП, 

значителния обем и специфика на извършвана дейност, 

фактическите основания за командироване на прокурор 

М.Николова - притежаван необходимия професионален 

стаж и опит, ранг "прокурор в АП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения. 

60 Мария Илиева Макрелова-Чернева РП - Своге
№ РД-07-242/28.02.2018 г. 

на главния прокурор
СП от 01.03.2018 г - 8

Необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СП - 18 /осемнадесет/ свободни 

щатни длъжности "прокурор" и 3 /трима/ прокурори, 

командировани в АСП, отчитайки високата натовареност 

на прокурорите от СП, значителения обем и специфика 

на извършвана дейност, фактическите основания за 

командироване на прокурор Мария Макрелова-Чернева - 

притежаван необходимия професионален стаж и опит, 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

61 Мая Иванова Кьосева РП - Хасково

1/ № ЛС-8/27.03.2018 г.;

2/ № ЛС15/07.06.2018 г. на 

окръжен прокурор Хасково;

3/ № ЛС-25/

26.09.2018 г. на окръжен 

прокурор Хасково

РП -

Димитровград

1/ от 02.04.2018 г.;

2/ от 03.07.2018 г.;

3/ от 03.10.2018 г. - 3 

/три/ месеца

7

РП Димитровград разполага с общо 5 прокурорски щата и 1 един 

щат за адм.ръководител. Към 12.09.2018 г. е заета само 

длъжността адм.ръководител. Всички 5 длъжности за "прокурор" 

са свободни. Същевременно е налице увеличение в работата на 

РП Димитровград през 2017 г. спрямо предходни периоди. Така 

например общият обем на прокурорската дейност през 2017 г. е 

бил 5381 спрямо 4303 през 2016 г. и 4874 през 2015 г., като е 

налице увеличение с 25,055 спрямо 2016 г. и с 10,45 спрямо 

2015 г. Общо прокурорските актове внесени в съда са били 300 

в сравнение с 240 през 2016 г. и 280 през 2015 г., като е налице 

увеличаване с 60 броя /25%/ спрямо 2016 г. и с 20 бр. /7,14%/ 

спрямо 2015 г. Налице е увеличаване на участията в 

съд.заседания: през 2017 г. са 500 срещу 362 през 2016 г. и 382 

през 2015 г. При 6 прокурора по щат в РП Димитровград през 

2017 г. реално са работили 2,95 /вкл. с командирован прокурор/ 

при 4,16 през 2016 г. и при 4,38 през 2015 г. Налице е 

увеличение на средната натовареност със 76,34% спрямо 2016 

г. и с 63,92% спрямо 2015 г., което се дължи както на намаления 

брой на реално работили през годината прокурори, така и от 

увеличения общ обем на работа като по данни на ПРБ за 

натовареността на прокуратурите в страната от 113 районни 

прокуратури РП Димитровград е на 18 място по натовареност. 

Към момента свободните щатни длъжности не са заети и това 

води до обективна невъзможност за решаване на постъпващи 

преписки и дела в срок.

3 /три/ месеца
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62 Милен Георгиев Ютеров РП - София
№ РД-07-1161/07.12.2017 г.

на главен прокурор
СГП от 11.12.2017 г. 10

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.

63
Мирослава Руменова 

Митева
РП - Плевен

1/ № РД-04-77/

22.06.2018 г. на окръжен 

прокурор Плевен

2/ № РД-04-99/

01.10.2018 г. на окръжен 

прокурор Плевен 

РП - Кнежа

1/ от 02.07.2018 г. - 

три месеца;

2/ от 02.10.2018 г.

до 31.12.2018 г.  

5

В РП Кнежа от наличните 3 щ.бр. към момента е заета само 

една  - тази на адм. ръководител. Налице е служебнан 

еобходимост за командироване на прокурор, тъй като адм. 

ръководител не може да изпълнява цялата дейност в 

прокуратурата, а и така се нарушава принципът на случайно 

разпределение. Със заповед на окръжния прокурор Плевен в РП 

Кнежа е командирована Мирослава Митева - прокурор в РП 

Плевен. При продължаване командироването на същия 

прокурор, работата в РП Кнежа ще продължи без излишни 

затруднения - ново описване и разпределяне на неприключените 

преписки и ДП на друг прокурор, загуба на време за запознаване 

с материалите по същите и ненужно удължаване на сроковете 

за разследване. Прокурор Митева е изразила съгласие да 

продължи командироването й в РП Кнежа за още три месеца.

Командирована от РП-Елена в РП-

Плевен за периода 01.01.2018 - 

25.06.2018 г. 

Преназначена на длъжност прокурор в 

РП-Плевен (Решение по Пр. на ПК на 

ВСС № 17/20.06.2018 г., т.6)

64
Моника Георгиева 

Малинова
СГП

№ РД-07-1193/

05.10.2018 г. на

главния прокурор

ВАП от 08.10.2018 г.

Предложение от зав.отдел 01 "Административно-

съдебен надзор" във ВАП за командироване на Моника 

Малинова - прокурор в СГП, след преценка за 

необходимост от командироване в отдел 01 

"Административно-съдебен надзор" във ВАП, обоснована 

с натовареност поради кадрова необезпеченост - една 

свободна щатна длъжност "прокурор", спецификата и 

характера на дейността, фактически основания за 

командироване на предложения прокурор - притежавания 

необходим професионален стаж и опит, ранг "прокурор 

във ВКП и ВАП", оценка "много добра" при последното 

атестиране и положително становище от прекия 

административен ръководител.

65 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 18.07.2016 г. - 27

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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66
Николай Симеонов 

Вълчев
РП - София

№ РД-07-1169/

01.10.2018 г. на главния 

прокурор

СП от 01.10.2018 г. 1

Предложение от адм.ръководител на СП. Преценка за 

необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на 

СП - шестнадесет свободни щатни длъжности "прокурор" 

и командировани прокурори в други прокуратури, 

отчитайки високата натовареност на прокурорите от СП, 

значителния обем и специфика на извършвана дейност, 

фактическите основания за командироване на прокурор 

Н.Вълчев - притежаван необходимия професионален 

стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

67
Николай Димитров 

Димитров
РП - София

№ РД-07-241/

28.02.2018 г. на 

главен прокурор

СП от 01.03.2018 г.- 8

Необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СП - 18 /осемнадесет/ свободни 

щатни длъжности "прокурор" и 3 /трима/ прокурори, 

командировани в АСП, отчитайки високата натовареност 

на прокурорите от СП, значителения обем и специфика 

на извършвана дейност, фактическите основания за 

командироване на прокурор Николай Димитров - 

притежаван необходимия професионален стаж и опит, 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения.

68 Николинка Георгиева Обретенова ОП - Смолян

№ РД-07-1213/

28.12.2017 г.

на главния прокурор

РП - Ямбол от 02.01.2018 г. 10

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.

69 Петранка Костадинова Рабаджиева
ОСлО - ОП 

Пловдив

№ РД-07-328/16.03.2018 г. 

на главния прокурор
СО - СП от 19.03.2018 г. 7

Преценка за необходимост от командироване в СО в СП, 

обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - свободни 18 щ.д. за следовател, 

спецификата и характера на дейността, и фактически 

основания за командироване на предложения следовател 

- притежаван необходимиия професионален стаж и опит, 

ранг "следовател в НСлС", доказан професионализъм 

при изпълнение на служебните задължения.

70 Петър Божидаров Белчев РП - София

№ 

РД-07-1120/24.11.2017 г. 

на главен прокурор

СП 27.11.2017 г. - 11

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.
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71 Петър Найденов Петров РП - Кърджали

1/ № ЛС-101/27.03.2018 г. на 

апелативен прокурор Пловдив;

2/ № ЛС-264/21.06.2018 г. на 

апелативен прокурор Пловдив;

3/ № ЛС-406/01.10.2018 г. на 

апелативен прокурор Пловдив

РП - Харманли

1/ от 02.04.2018 г.;

2/ от 02.07.2018 г.;

3/ 02.10.2018 г. - 

за срок от три 

месеца 

7

В РП Харманли съгласно утвърдено щатно разписание към 

01.01.2018 г. има 4 щ.бр. за прокурори - 1 щ.бр. за адм. 

ръководител, 3 щ.бр. за прокурори, от които към момента не са 

заети 2 щ.бр. за длъжността "прокурор". Реално заети към 

момента са 2 щата за магистрати: за адм. ръководител и за 

прокурор. РП Харманли е една от най-натоварените районни 

прокуратури в страната. Съгласно данните в Доклада на ПРБ за 

2017 г. по количествени показатели за натовареност, РП 

Харманли е на второ място в страната от общо 113 районни 

прокуратури. Същото място по данни за натовареност е заемала 

и през 2016 г. 

72 Петя Симеонова Велева-Матова ОСлО - ОП София

№ РД-07-115/

01.02.2018 г. 

на главния прокурор

НСлС от 05.02.2018 г. 8

След преценка за необходимост от командироване в 

НСлС, обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - свободни 6 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.

73 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. - 
37

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

74 Радостина Кирилова Цанева
ОСлО - ОП 

Пловдив

№ РД-07-143/08.02.2018 г. 

на главния прокурор
СО - СП от 09.02.2018 г. 8

Преценка за необходимост от командироване в СО в СП, 

обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - свободни 18 щ.д. за следовател, 

спецификата и характера на дейността, и фактически 

основания за командироване на предложения следовател 

- притежаван необходимиия професионален стаж и опит, 

ранг "следовател в НСлС", доказан професионализъм 

при изпълнение на служебните задължения.

75
Ралица Любомирова 

Дашева
СО - СГП

№ РД-07-902/

16.07.2018 г. 

на главния прокурор

СО - СП от 18.07.2018 г. 3

Постъпило предложение от адм. ръководител на СП за 

командироване в СлО в СП на Ралица Дашева - следовател в 

СлО в СГП, след преценка за необходимост от командироване в 

СлО в СП, обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - свободни седемнадесет щ.дл. за следовател, 

спецификата и характеран а дейността, и фактически основания 

за командироване на предложения следовател Ралица Дашевав - 

притежаван необходимия професионален стаж и опит, ранг 

"следовател в НСлС", доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения. 
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76 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
07.05.2015 г.;

от 25.05.2016 г. - 
41

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./

 До заемане на длъжността чрез 

конкурс

77
Росица Георгиева Слабакова-

Каракачанова
СГП

№ 62/22.01.2016г.;

№ 673/09.08.2016 г. на 

апелативен прокурор гр. 

София

АП - София

от 01.02.2016 г.

до встъпване в 

длъжност на 

назначен по конкурс-

33

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

78
Росица Недялкова Ранкова -

зам.районен прокуро
РП Перник

№ РД-07-901/

16.07.2018 г. 

на главния прокурор

СП от 18.07.2018 г. 3

Постъпило предложение от адм. ръководител на СП, 

относно командироване на Росица Ранкова - зам. на 

административния ръководител на РП Перник, след 

преценка за  необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СП - шестнадесет свободни щ.дл. 

"прокурор" и осем прокурори, командировани в други 

прокуратури, отчитайки високата натовареност на 

прокурорите от СП, значителния обем и специфика на 

извършвана дейност,  фактически основания за 

командироване на  прокурор Р.Ранкова - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор 

в ОП", доказан професионализъм при изпълнение на 

служебните задължения.

79 Росица Тодорова Славова СП

№ РД-07-789/

14.06.2018 г. 

на главния прокурор

АСП от 18.06.2018 г. 4

С оглед кадровата необезпеченост на АСП - четири 

свободни щатни длъжности "прокурор", командирован 

прокурор от АСП в друга прокуратура, специфика и 

характера на дейността, 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. 

80 Румяна Ангелова Тозова-Пейчева НСлС

1/ Реш. на ПК на ВСС по пр. № 

27/26.07.2017 г.;

2/ / Реш. на ПК на ВСС по пр. 

№ 21/18.07.2018 г., т. 22.3.

НИП

1/ 01.08.2017 г. - за 

срок от една година;

2/  01.08.2018 г. - за 

срок от една година

15
 Като постоянен преподавател по наказателно право и 

процес на кандидатите за младши следователи за 

съдебната учебна 2018 -2019 г. 

Удължен срок
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81 Руси Ненчев Русев ОП - Сливен
№ РД-07-114/

25.09.2018 г. на апелативния 

прокурор Бургас

ОП - Бургас
от 01.10.2018 г.  

до 31.12.2018 г.
1

Мотивирано искане от адм.ръководител на ОП Бургас за 

командироване на Руси Русев, имайки предвид, че 

натовареността и кадровата обезпеченост в осемте районни 

прокуратури от района на ОП Бургас не позволява 

командироване на прокурор от тях и изключителната 

натовареност на работещите понастоящем прокурори в ОП 

Бургас. Утвърдената щатна численост на ОП Бургас включва - 

адм.ръководител, 3-ма зам.адм. ръководители и 22-ма 

прокурори. Към момента е налице един вакантен прокурорски 

щат, като считано от 18.06.2018 г. на свободния щат е 

командирован прокурор от ОП Шумен. Един прокурор е 

командирован да изпълнява функциите на прокурор в АП Бургас, 

други двама прокурори ползват отпуск за отглеждане на дете и 

един прокурор е в продължителен отпуск по болест.

82 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. -

27

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

83 Снежана Николова Христова РП София

№ РД-07-244/

28.02.2018 г. на главен 

прокурор

СП от 01.03.2018 г. 8

Необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на 

СП - 18 /осемнадесет/ свободни щатни длъжности 

"прокурор" и 3 /трима/ прокурори, командировани в АСП, 

отчитайки високата натовареност на прокурорите от СП, 

значителения обем и специфика на извършвана дейност, 

фактическите основания за командироване на прокурор 

Снежана Христова - притежаван необходимия 

професионален стаж и опит, ранг "прокурор в АП", 

доказан професионализъм при изпълнение на 

служебните задължения.

84 Станелия Василева Караджова
ОСлО - 

ОП Бургас

№ РД-07-260/

06.03.2018 г. 

на главния прокурор

СО - СП от 08.03.2018 г. - 7

Необходимост от командироване в СО в СП, обоснована 

с натовареност поради кадрова необезпеченост - 

свободни 18 щатни длъжности 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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85 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

8/ № РД-07-1070/

12.09.2018 г. на 

главния прокурор

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. - 

от 13.09.2018 г. - 

93

Предложение от административния ръководител на СГП 

и след преценка за необходимост от командироване в 

СГП, обснована с натовареност поради кадрова 

необезпеченост - 6 /шест/ свободни щатни длъжности 

"прокурор", продължително отсъствие на прокурори от 

СГП, поради командироване в други прокуратури, 

спецификата и характеран а дейността, и наличието на 

фактически основания за командироване на прокурор от 

РП София Стефан Рачев - професионален стаж иопит, 

ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан 

професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения при командироването му в СГП.

86 Таня Георгиева Александрова РП - Харманли
№ РД-07-367/

21.03.2018 г. 

на главен прокурор
РП - София от 26.03.2018 г. 7

Молба от Т. Александрова и след преценка за 

необходимост, поради кадрова необезпеченост - 

свободни щатни длъжности - 19 щ.бр., продължително 

отсъствие на прокурор, в отпуск поради бременност и 

раждане, командировани прокурори от СРП в СГП и СП, 

фактически основания за командироване на заявилия 

желание прокурор и положително становище от прекия 

административен ръководител.

87
Теодора Ясенова Тодорова - 

младши прокурор
РП - Сандански

№ РД-07-1094/

14.09.2018 г. 

на главния прокурор

РП - София от 01.10.2018 г. 1

Молба от младши прокурор Теодора Ясенова Тодорова 

от РП Сандански и след преценка за необходимост, 

поради кадрова необезпеченост - свободни17 

/седемнадесет/ щатни длъжности, продължително 

отсъствие на прокурори - в отпуск по майчинство, 

командировани прокурори от СРП в СГП,и СП, наличие 

на основание за командироване на заявилия желание 

младши прокурор със стаж над една година, включително 

и на свободен щат.

88 Христо Тодоров Колев СО-СГП

№ РД-07-1128/ 

20.09.2018 г. на

главния прокурор

СО - СП от 25.09.2018 г. 1

Предложение от административния ръководител на 

СП за командироване в СО в СП на Христо Т. Колев 

- следовател в СО в СГП, след преценка за 

необходимост от командироване в СО в СП, 

обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - свободни осемнадесет щатни 

длъжности за следовател, спецификата и характера 

на дейността, и фактически основания за 

командироване на предложения следовател - 

притежаван необходимия професионален стаж и 

опит, доказан професионализъм при изпълнение на 

служебните задължения.

18/20



№ 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

89
Цветанка Димитрова 

Мачева-Борилова
СГП

№ РД-07-937/

27.07.2018 г. на главния 

прокурор

ВАП от 17.09.2018 г. 1

Постъпило предложение от заместника на главния 

прокурор при ВАП за командироване на Цветанка 

Димитрова Мачева-Борилова - прокурор от СГП, 

след преценка за необходимост от командироване в 

отдел 01 "Административно-съдебен надзор" във 

ВАП, обоснована с натовареност, поради кадрова 

необезпеченост - четири свободни щатни 

длъжности, спецификата и характера на дейността, 

фактически основания за командироване на 

предложения прокурор - притежаван необходимия 

професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП 

и ВАП", изпълнение на служебните задължения с 

доказан професионализъм при предходно 

командироване във ВАП.

90 Цветослав Костадинов Вергов СП
№ РД-07-686/30.04.2018 г. 

на главния прокурор
СГП от 07.06.2018 г. 4

Постъпила молба за

командироване в СГП, след преценка за 

необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на СГП - 5 св.щ.бр. "прокурор", 

командировани прокурори от СГП в други 

прокуратури, отчитайки спецификата и характера на 

дейността, фактическите основания за 

командироване на Цветослав Вергов - притежаван 

необходимия професионален стаж и опит, ранг 

"прокурор в АП", доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения и на 

основание чл. 147, ал. 3 от ЗСВ 

91
 Юлиан Станиславов Лефтеров

майор 
ВОП - София

1/ № РД-07-1360/

27.05.2016 г.;

2/ № РД-07-1618/10.08.2016 

г. 

3/ № РД-07-687/

03.07.2017 г.; 

4/ № РД-07-1168/

01.10.2018 г. на главния 

прокурор

СГП

от 30.05.2016 г. -;

от 03.07.2017 г. -;

 от 01.10.2018 г. - 

29

Постъпило предложение от адм.ръководител на СГП и след 

преценка за необходимост от командироване в СГП, обоснована 

с натовареност поради кадрова необезпеченост - 6 /шест/ 

свободни щатни длъжности "прокурор", продължително 

отсъствие на прокурори от СГП, поради командироване в други 

прокуратури, спецификата и характера на дейността, и 

наличието на фактически основания за командироване на 

прокурор от ВОП София Юл. Лефтеров - професионален стаж и 

опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан професионализъм 

при изпълнение на служебните задължения при 

командироването му в СГП.

92 Янка Стоянова Гочева ОП - Благоевград

№ РД-07-1600/

29.07.2016г.;

Заповед № РД-07-

1619/10.08.2016 г. на  

главен прокурор

ВКП от 01.08.2016 г.- 27

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
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93 Ясен Тодоров Тодоров СО - СГП

№ РД-07-1212/

28.12.2017 г. 

на главен прокурор

НСлС от 02.01.2018 г. 10

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.

 В колона 6 продължителността на командированите магистрати е изчислена до 31.10.2018 г.

* Забележка : 
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