
По редовна точка 
от дневния ред за заседанието на    
 
19.06.2019 г. 

  
ДО 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА  
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от 

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия 
(разгледано на заседание на Комисията на 11.06.2019 г.) 

 
ОТНОСНО: Предложение, на основание чл. 186а, ал. 3 от ЗСВ, за 
първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на 
длъжността „прокурор“ в Специализираната прокуратура, съгласно обявения 
конкурс с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 30/21.11.2018 г. (обн. в ДВ бр. 100/04.12.2018 г.)  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

С решение по протокол № 30/21.11.2018 г. Прокурорската колегия на 
Висшия съдебен съвет, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и 
съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 30/27.09.2017 г., доп.т. 25.2., обяви конкурс за първоначално 
назначаване и заемане на 1 (една) свободна длъжност “прокурор” в 
Специализираната прокуратура. В четиринадесетдневния срок от обнародване 
на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, бр. 100/04.12.2018 
г. (от 05.12.2018 г. до 18.12.2018 г., включително), заявления за участие в 
конкурсната процедура подават 10 (десет) кандидати. След извършената 
проверка на документите им по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ, с решение по 
протокол № 04/05.02.2019 г., Комисията по атестирането и конкурсите към 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (Комисията) утвърди списък 
на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата, от който е видно, че 
недопуснатите са 7 (седем), тъй като не отговарят на изискуемия стаж по чл. 
164, ал. 3 от ЗСВ за заемане на длъжността, за която кандидатстват. 

С решения по протокол по протокол № 05/13.02.2019 г., протокол № 
06/20.02.2019 г. и протокол № 07/27.02.2019 г. Прокурорската колегия на 
Висшия съдебен съвет определи чрез жребий поименния състав на 
конкурсната комисия, която да проведе конкурса, както следва: Редовни 
членове: Таня Крумова Поповска – председател на комисията и прокурор в 
Апелативна прокуратура – София, Наталия Василева Стаменова – член на 
Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет и следовател в Национална следствена служба, Пламен Марчев 
Костадинов - прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, Николай Стоилов 
Божилов - прокурор в Апелативна прокуратура –Пловдив, доц. д-р Бойко Илиев 
Рашков - хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС, както и 
резервни членове: Емилия Пенева Пенева - член на Комисията по 
атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет и прокурор във Върховна касационна прокуратура, Емил Христов Дангов 
- прокурор в Апелативна прокуратура – София и доц. д-р Юлиана Младенова 
Матеева - хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненския 
свободен университет „Черноризец Храбър“. 



Конкурсът се проведе от конкурсната комисия на два етапа - писмен и 
устен изпит, съобразно разписаните в ЗСВ и в Наредба № 1 от 9 февруари 
2017 г. (Наредбата) правила. След проведения на 20.03.2019 г. писмен изпит до 
устен изпит, насрочен за 03.04.2019г., конкурсната комисия допусна и тримата 
кандидати в процедурата, тъй като са получили оценка не по-ниска от много 
добър „4,50" на казуса и теста. Съгласно изискванията на чл. 25, ал. 4 от 
Наредбата, същите издържат и устния изпит. 

Въз основа на резултатите от двата изпита, на основание чл. 186а, ал. 1 от 
ЗСВ, конкурсната комисия извърши класиране на кандидатите чрез 
подреждането им по бал. В изпълнение на чл. 186а, ал. 3 във връзка с ал. 4 от 
ЗСВ на Комисията е предоставена цялата конкурсна документация по 
проведения конкурс за първоначално назначаване, в т.ч. протоколът и 
резултатите от класирането, писмените заявления на кандидатите след 
извършеното класиране, подадени по реда на чл. 29, ал. 3 от Наредбата, както 
и приетите, съгласно чл. 186а, ал. 2 от ЗСВ, от Комисия „Професионална етика“ 
към Прокурорската колегия на ВСС становища за притежаваните от 
кандидатите нравствени качества, от които е видно, че двама от тях (първият и 
третият по реда на класирането) притежават необходимите нравствени 
качества за заемане на длъжността „прокурор“ в Специализирана 
прокуратурата. По отношение на втория по реда на класирането кандидат – 
Красимир Йорданов Кирилов, Комисията констатира, че обобщеният извод в 
приетото, на основание чл. 37, ал. 9 от ЗСВ, становище за него, същият не 
притежава в пълнота необходимите качества, за да бъде назначен на 
длъжността, за която кандидатства.  

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че конкурсът е проведен при 
спазване разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредбата и предлага, 
на основание чл. 186а, ал. 3 от ЗСВ, на Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на класирането, като 
на обявената свободна длъжност „прокурор” в Специализираната 
прокуратура назначи първия по реда на класирането кандидат – Данаил 
Богданов Шостак. 

 
 
 

 


