
Приложение  към т. 1 от 

протокол № 13/13.06.2019 г. 

на Пленума на ВСС 

 

ХРОНОГРАМА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН 

ПРОКУРОР 
 

 

- до 12.07.2019 г. /петък/: решение на Прокурорската колегия за 

утвърждаване на образец на кадрова справка на кандидат за главен прокурор 

/чл. 173, ал. 5 ЗСВ/; 

- 15.07.2019 г. /понеделник/: заседание на Пленума за приемане на 

решение за откриване на процедура за избор на кандидати за главен прокурор 

/чл. 173, ал. 1 ЗСВ/; 

- 18.07.2019 г. /четвъртък/: първо заседание на Пленума за 

предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/; 

- 22.07.2019 г. /понеделник/: второ заседание на Пленума за 

предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/; 

- 25.07.2019 г. /четвъртък/: трето заседание на Пленума за предложения 

за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/; 

- 29.07.2019 г. /понеделник/: четвърто заседание на Пленума за 

предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/; 

- 12.08.2019 г. /понеделник/: краен срок за представяне на писмена 

концепция от кандидатите; до провеждане на изслушването концепциите и 

всички представени документи /предложения с мотиви, кадрови справки по 

образец/ са публикувани на интернет страницата на ВСС /чл. 173, ал. 5 ЗСВ/; 

- 12.09.2019 г. /четвъртък/: заседание на Пленума на ВСС за обявяване 

на датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите /чл. чл. 173, ал. 7 ЗСВ/; 

- 17.09.2019 г. /вторник/: краен срок за изготвяне на докладите на 

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия и на 

Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия, за 

професионалните и нравствени качества на кандидатите /чл. 173, ал. 9 ЗСВ/ и 

за публикуване на тези доклади на интернет страницата на ВСС /чл. 173, ал. 10 

ЗСВ/; 
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- 09.10.2019 г. /сряда/: заседание на Прокурорската колегия за 

обсъждане докладите на Комисията по атестирането и конкурсите към 

Прокурорската колегия и на Комисията по професионална етика към 

Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на 

кандидатите и гласуване на кандидатурите с оглед допустимост на същите  /чл. 

173, ал. 9 ЗСВ/; 

- 16.10.2019 г. /сряда/: краен срок за представяне на становища и 

въпроси от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на 
общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и 
научни организации /чл. 173, ал. 8 ЗСВ/; 

- 24.10.2019 г. /четвъртък/: изслушване на кандидатите и избор /чл. 173, 

ал. 11 ЗСВ/. 

 
 

 

 

 

 

 

 


