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1 14 1 13.12.2018г.
Николина Илиева 

Манолова

Съгласно изискването на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ЗСВ в конкурс за първоначално назначаване може да участва лице, което отговаря на 

изискванията на чл.162 от ЗСВ и има стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която кандидатства. На основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № 

1/09.02.2017г., преценката следва да се извърши към датата на подаване на документите - в конкретния случай - 13.12.2018г. 

За удостоверяване на изискуемия юридически стаж, кандидатът - Николина Манолова, е приложила кадрова справка, в която е посочено, че 

притежава общ юридически стаж възлизащ на 14г. 8 м. и 29д., придобит изцяло в органите на МВР, считано от 12.03.2004 г. - датата на  

назначаването й на длъжност "дознател", до момента на издаване на справката /11.12.2018г./

При извършената проверка на предоставените документи по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ във вр. с чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., 

Комисията установи, че в периода от 12.03.2004г. до 23.10.2005 г. Николина Манолова е изпълнявала длъжност, която не попада в хипотезата на 

⸹116 от ПЗР ЗИД ЗСВ, поради което за начален момент за пресмятане на стажа й за заемане на длъжността, за която кандидатства следва да се 

вземе датата, на която е завършила висшето си образование по специалността "Право"- 23.10.2005г., вместо 12.03.2004г. - датата на 

постъпването й на работа като „дознател“. Така изчислен общият юридически стаж на лицето възлиза не на посочения в кадровата справка 14г., 

8м. и 29д., а на 13г. 1 м. и 22д. Още повече, че с предоставените документи за участие в конкурса кандидатът доказва единствено наличието на 

минимума 10 години общ юридически стаж, но не и изискуемия специален стаж от поне 5 години стаж като съдия по наказателни дела, 

прокурор или следовател. /справка чл. 164, ал. 3 от ЗСВ/, поради което Николина Манолова не следва да бъде допусната до участие в конкурса.

2 14 2 13.12.2018г.
Десислава Пламенова 

Георгиева

В конкурс за първоначално назначаване може да участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 162 от ЗСВ и има стажа по чл. 164 от ЗСВ 

за длъжността, за която кандидатства /справка чл. 181, ал. 2 от ЗСВ/. В конкретния случай, изискуемият стаж за заемане на длъжността 

"прокурор" в Специализираната прокуратура е най - малко 10 години, от които поне 5 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател. 

При извършената проверка по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ във вр. с чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Комисията установи, че 

кандидатът - Десислава Георгиева, притежава общ юридически стаж, възлизащ на 11 г. 10 м. и 22 дни, удостоверен с кадрова справка, придобит 

изцяло в системата на МВР. Не е доказан наличие на юридически стаж извън системата на МВР.

Видно от извършената проверка, Десислава Георгиева доказва единствено изискуемите 10 години общ юридически стаж, но не и специалния 

стаж от поне 5 години като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател. /справка чл. 164, ал. 3 от ЗСВ/, поради което не следва да бъде 

допусната до участие в конкурсната процедура.

3 14 3 14.12.2018г.
Александър Богданов 

Николов

Съгласно изискването на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ЗСВ в конкурс за първоначално назначаване може да участва лице, което отговаря на 

изискванията на чл.162 от ЗСВ и има стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която кандидатства. По отношение на обявения конкурс за 

заемане на длъжността "прокурор" в Специализираната прокуратура, съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 3 от ЗСВ, се изискват най - малко 10 

години, от които поне 5 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.

За доказване наличието на изискуемия юридически стаж за участие в конкурсната процедура кандидатът - Александър Николов, е представил 

нотариално-заверено копие на трудова книжка, видно от която в периода от 01.02.2009г. до 01.08.2018г. /без прекъсване/ същият е заемал 

следните длъжности, изискващи юридическо образование: съдебен помощник в Софийски градски съд (в периода от 01.02.2009 г. до 01.12.2010 

г.), съдебен помощник във Върховния административен съд (от 01.12.2010г. до 28.07.2015 г.), а считано от 28.07.2015 г. е назначен на 

длъжността "главен секретар" във Върховния административен съд, която е изпълнявал до 01.08.2018 г., включително. Така изчислен 

притежаваният общ юридически стаж на кандидата възлиза на 9 г. 6м. 0 д. 

Александър Николов не прилага други документи, доказващи наличието на повече юридически стаж, поради което Комисията счита, че същият 

не отговаря на изискванията за наличие на изискуемия стаж за заемане на длъжността, за която кандидатства /справка чл. 164, ал. 3 от ЗСВ/ и не 

следва да бъде допуснат до участие в конкурсната процедура.

4 14 5 17.12.2018г. Илия Атанасов Тупаров

Съгласно изискването на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ЗСВ в конкурс за първоначално назначаване може да участва лице, което отговаря на 

изискванията на чл. 162 от ЗСВ и има стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която кандидатства. В конкретния случай, за прокурор в 

Специализираната прокуратура се назначава лице, което притежава най - малко 10 години стаж, от които поне 5 като съдия по наказателни дела, 

прокурор или следовател /справка чл. 164, ал. 3 от ЗСВ/. В допълнение, на основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1/09.02.2017г. , преценката 

следва да се извърши към датата на подаване на документите - в конкретния случай - 17.12.2018г.

За доказване на изискуемия юридически стаж за заемане на длъжността кандидатът е предоставил удостоверение, издадено от Областна 

дирекция на МВР-Благоевград, видно от което същият е служител в органите на МВР от 29.07.1999 г. до момента. За начален момент на 

зачитане на стажа на лицето за заемане на длъжност в органите на съдебна власт следва да се вземе предвид - 17.06.2007г. - датата, на която е 

завършил висшето си образование по специалността "Право", вместо датата на постъпване на кандидата на работа в органите на МВР на 

длъжност „районен инспектор“ - 29.07.1999 г. Така изчислен стажът на лицето възлиза на 11г. и 6 м.

Видно от извършената проверка по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ във вр. с чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., кандидатът доказва 

наличието на минимума 10 години юридически стаж, но е и че притежава изискуемия специален стаж за длъжността, за която кандидатства, от 

поне 5 години като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател, поради което не следва да бъде допуснат до участие в процедурата. 

5 14 6 17.12.2018г. Антон Борисов Добрев

В конкурс за първоначално назначаване може да участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 162 от ЗСВ и има стажа по чл. 164 от ЗСВ 

за длъжността, за която кандидатства /справка чл. 181, ал. 2 от ЗСВ/. В конкретния случай, изискуемият стаж за заемане на длъжността 

"прокурор" в Специализираната прокуратура е най - малко 10 години, от които поне 5 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател. 

Преценката, на основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1/09.02.2017г., следва да се извърши към датата на подаване на документите - а именно  - 

17.12.2018г. 

Видно от предоставеното със заявлението за участие в конкурса удостоверение - в оригинал, притежаваният от кандидата стаж по чл. 164 от 

ЗСВ възлиза на 15 г. 2 м. и 8 дни, придобит на длъжности "дознател" и "разследващ полицай" в органите на МВР, считано от 01.10.2003 г. 

Видно от извършената проверка, Антон Добрев доказва наличие единствено на изискуемите 10 години общ юридически стаж, но не и  

специалния стаж от поне 5 години като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател. /справка чл. 164, ал. 3 от ЗСВ/, поради което не 

следва да бъде допуснат до участие в конкурсната процедура.

6 14 8 17.12.2018г. Катя Николаева Пилукова

Съгласно изискването на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ЗСВ в конкурс за първоначално назначаване може да участва лице, което отговаря на 

изискванията на чл. 162 от ЗСВ и притежава стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която кандидатства. Преценката, на основание чл. 12, ал. 

2 от Наредба № 1/09.02.2017г., следва да се извърши към датата на подаване на документите - в конкретния случай - 17.12.2018г. 

Видно от предоставените със заявлението документи, кандидатът е правоспособен юрист от 01.03.2002 г. - датата, на която успешно е положил 

пред Министерство на правосъдието изпит за придобиване на юридическа правоспособност. За доказване на изискуемия юридически стаж е 

приложено нотариално-заверено копие на трудова книжка, видно от която в периода от 01.08.2002 г. до 12.11.2008г., Катя Пилукова е заемала 

длъжността "младши юрисконсулт", възлизащ на 6г. 3м. и 12д. юридически стаж. От 16.03.2009 г. до датата на подаване на документите - 

17.12.2018г. е заемала последователно длъжностите "старши юрисконсулт" и "младши юрисконсулт" /9г. 9м. и 8д./ Така изчислен общият 

юридически стаж на кандидата възлиза на 16 г. и 20 дни, с което Катя Пилукова доказва наличието на минимума 10 години общ юридически 

стаж, но не и изискуемия специален стаж от поне 5 години стаж като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател. /справка чл. 164, ал. 

3 от ЗСВ/, поради което не следва да бъде допусната до участие в конкурса.

7 14 10 18.12.2018 г.
Виктория Цветанова 

Георгиева

В конкурс за първоначално назначаване може да участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 162 от ЗСВ и има стажа по чл. 164 от ЗСВ 

за длъжността, за която кандидатства /справка чл. 181, ал. 2 от ЗСВ/. В конкретния случай, изискуемият стаж за заемане на длъжността 

"прокурор" в Специализираната прокуратура е най - малко 10 години, от които поне 5 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател. 

В допълнение, съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1/09.02.2017г., преценката следва да се извърши към датата на подаване на 

документите - която по отношение на кандидата Виктория Георгиева е 18.12.2018г. 

Виктория Георгиева, е правоспособен юрист от 11.03.2005 г. - датата, на която успешно е положила пред Министерство на правосъдието изпит 

за придобиване на юридическа правоспособност. За удостоверяване на изискуемия юридически стаж, е предоставила кадрова справка, издадена 

от МВР, с която доказва, че притежава общ юридически стаж възлизащ на 11 г. 3 м. и 28 д.

Видно от представените документи кандидатът удостоверява наличието на минимума 10 години общ юридически стаж, но не и изискуемия 

специален стаж от поне 5 години стаж като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател. /справка чл. 164, ал. 3 от ЗСВ/, поради което не 

следва да бъде допусната до участие в конкурса.

На основание чл. 182, ал. 2 и ал. 3 от Закона за съдебната власт,

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС

ОБЯВЯВА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА

1 (ЕДНА) СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОКУРОР" В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА
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