ДОКЛАД
на
Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет (Комисията) по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ, във връзка с т.
7.2. и т. 7.3 от Правилата за избор на председател на Върховния
касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен
прокурор
ОТНОСНО: Професионалните качества на Иван Стоименов Гешев –
заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура,
кандидат за главен прокурор.
Докладът на Комисията по атестирането и конкурсите към
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е изготвен, на основание
чл. 173, ал. 9 от ЗСВ, съобразно срока, заложен във времевия график за
провеждане на процедурата, приет с решение на Пленума на Висшия
съдебен съвет по протокол № 13/13.06.2019г. Докладът отразява
притежаваните от кандидата професионални качества, както и съдържа
заключение относно законовите изисквания за заемане на длъжността,
неговата мотивация, квалификация, опит и специфична подготовка.
Изводите са формирани въз основа на задълбочен анализ и преценка на:
I. Документи на кандидата, представени в срока и по реда на чл.173, ал.
5, изр. второ от ЗСВ и т. 8, Раздел I от Правилата за избор на председател
на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен
съд и главен прокурор, мотивите към предложението по реда на чл 173, ал.
5, изр. първо от ЗСВ, както и данни от кадровото му дело по чл. 30а от
ЗСВ.
II. Информация и статистически данни, предоставени от Върховна
касационна прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийска
градска прокуратура и Софийска районна прокуратура, както и доклади от
извършени планови и тематични проверки от Инспектората към ВСС
(ИВСС), отразяващи дейността на кандидата.
III. Постъпили становища по реда на 173, ал. 8 от ЗСВ, относно
притежаваните от кандидата професионални качества.
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I. Документи на кандидата, представени в срока и по реда на чл.
173, ал. 5, изр. второ от ЗСВ и т. 8, Раздел I от Правилата за избор на
председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния
административен съд и главен прокурор, мотивите към
предложението по реда на чл. 173, ал. 5, изр. първо от ЗСВ, както и
данни от кадровото му дело по чл. 30а от ЗСВ.
Данни от кадровото дело на кандидата по чл. 30а от ЗСВ
Иван Стоименов Гешев - заместник на главния прокурор при Върховна
касационна прокуратура, е кандидат в процедурата за избор на главен
прокурор на Република България, открита с решение на Пленума на
Висшия съдебен съвет по протокол № 16/15.07.2019г., т. 1, на основание
чл. 173, ал. 1 от ЗСВ. Кандидатурата му е издигната единодушно от
членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 22.07.2019г.
В срока по чл. 173, ал. 5 от ЗСВ, номинираният кандидат представя
писмената си концепция за работата на съответната длъжност, ведно с
изискуемите документи, съобразно Правилата за избор на председател на
Върховния касационен съд, председател на Върховния административен
съд и главен прокурор (приети с Решение на ВСС по Протокол № 48/
08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение на ВСС по Протокол № 32/10.07.2014
г., Протокол № 10/16.03.2017 г. и Протокол № 15/11.07.2019 г.).
Иван Гешев е завършил висшето си юридическо образование през 1994г.
във Висшия институт на МВР, придобива юридическа правоспособност
през 1996г. Прокурор Гешев преминава последователно кариерно
израстване в органите на съдебната власт. Общият му юридически стаж по
чл. 164 от ЗСВ надхвърля 23 (двадесет и три) години. По отношение на
него не са налице данни за образувани досъдебни производства и висящи
наказателни дела.
Професионалната му кариера в съдебната система започва на
01.02.1995г. като помощник – следовател в Столична следствена служба.
От 21.05.1996г. до 17.04.2006г. заема длъжността „следовател“ в Столична
следствена служба, като в този период, с решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 19/15.06.2005г., е повишен в ранг „следовател в
НСлС“. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №
18/12.04.2006г. Иван Стоименов Гешев е назначен на длъжност „прокурор“
в Софийска районна прокуратура, която заема до 11.05.2012г. От
01.06.2009г. е командирован в Софийска градска прокуратура. С оглед
констатирани високи резултати за дейността му за тригодишен период, с
решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 51/10.12.2009г., му е
определена комплексна оценка „много добра“. В част II от Единния
формуляр за атестиране, отразяваща становището на административния му
ръководител, правят впечатление изводи за показаната от прокурор Гешев
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прецизност, отговорност и стриктност при изпълняване на служебните
задължения, способност правилно да анализира доказателства, в резултат
на което прокурорските му актове са обосновани и законосъобразни.
Посочено е, че се ползва с уважението на колегите си. Изводите на
административния ръководител се потвърждават и в обобщения доклад за
резултатите от извършената проверка на помощната атестационна комисия
за атестирания период, която е отчела, че още тогава прокурор Гешев е
решавал преписки и дела с голяма фактическа и правна сложност.
С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/11.03.2010г.,
Иван Гешев е повишен на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
След проведен конкурс, с решение на Висшия съдебен съвет по
протокол № 06/09.02.2012г., Иван Стоименов Гешев е повишен в длъжност
„прокурор“ в Софийска градска прокуратура, която заема над четири
години, считано от 11.05.2012г. Със заповед на изпълняващия функциите
апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София от 16.10.2013г. е
командирован в Окръжна прокуратура – Перник, за срок от три месеца.
В подкрепа на високите му професионални качества е и приетата, с
решение на Висшия съдебен съвет по протокол №16/10.04.2014г.,
комплексна оценка от проведеното атестиране, отразяваща дейността му в
периода от 22.07.2009г. до 22.07.2013г., която отново е „много добра“. За
целите на настоящия анализ следва да се отбележат и констатациите,
намерили отражение в обобщения доклад на помощната атестационна
комисия при Апелативна прокуратура – София. Изводите от него отново
акцентират върху притежаваните от прокурор Гешев високи
професионални качества. Посочено е, че за атестирания период е
наблюдавал дела с фактическа и правна сложност, както и такива с
повишен обществен интерес, изискващи висока степен на квалификация.
Удостоверява се умение да ръководи водещите разследването органи,
много добра работа в екип, насочена към успешно приключване на
водените разследвания. В допълнение, становището на административния
ръководител на Софийска градска прокуратура (част II на Единния
формуляр за атестиране) отново подчертава притежаваните от Иван Гешев
високи професионални качества.
Със заповед на главния прокурор от 09.06.2016г. Иван Гешев е
командирован в Специализирана прокуратура.
Следваща стъпка в кариерното развитие на прокурор Гешев е
назначаването му, с решение на Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 10/13.07.2016г., на длъжността
„административен ръководител“ на Специализираната прокуратура, на
която встъпва на 19.07.2016г. Заключението от изготвеното становище на
Комисията по предложенията и атестирането към Висшия съдебен съвет
по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ сочи, че липсват данни, поставящи под съмнение
високите професионални качества на прокурор Гешев, за заемане на
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посочената административна длъжност. Становището е формирано въз
основа на проверка, обхващаща анализ на данни от атестационния
формуляр, данни от кадровото му досие, данни от органа на съдебната
власт, за чието ръководство кандидатства и доклади от проверки на ИВСС
в органа на съдебната власт, където е работил.
Прокурор Гешев изпълнява длъжността близо 2 (две) години, а от
16.07.2018г. встъпва в длъжност „заместник на главния прокурор“ при
Върховна касационна прокуратура, която заема и до момента.
През годините прокурор Гешев непрестанно е усъвършенствал
професионалната си подготовка чрез преминати редица допълнителни
квалификации, специализации, както и взето участие в семинари и
конференции на разнообразни теми.
Преминал е три курса, организирани от Националния институт на
правосъдието, сред които: задължителен курс на обучение по смисъла на
чл. 261, т. 1 от ЗСВ – „Задължителна текуща квалификация на прокурори
при повишаване в длъжност от районно в окръжно ниво – наказателно
право и процес“, професионално обучение на тема „Актуални проблеми по
приложението на НПК, във връзка с измененията и допълненията, приети
със ЗИДНПК, ДВ, бр. 63, в сила от 05.11.2017г.“, както и обучение на тема
„Престъпление по служба, подкуп“.
През 2017г., в качеството му на административен ръководител, е
участвал в интензивно специализирано вътрешно обучение на прокурори и
следователи от Специализираната прокуратура на тема „Корупционни
престъпления“, организиран от Прокуратурата на Република България.
Преминал е и обучение на тема „Общ преглед на финансовите
престъпления с фалшива американска валута“, организиран от
департамента по вътрешна сигурност на САЩ.
Иван Гешев е участвал в семинар на тема „Противодействие на
тероризма“, в рамките на сътрудничество между Прокуратурата на
Република България и организация “Ханс Зайдел”, както и семинар,
организиран от Прокуратурата на Република България и Министерството
на правосъдието на Израел, относно техники за разследване при
разкриване и доказване на терористични дейности, мониторинг и спиране
на финансирането на тероризма. Взел е участие и в конференция на тема
„Защита на еврото в Черноморския регион“.
За работата си в периода 2015г. – 2017г., със заповеди на главния
прокурор, три пъти е поощряван с отличие „служебна благодарност“ за
отлично изпълнение на служебните му задължения, както и за проявен
висок професионализъм.
Притежава сертификат, връчен от екипа на фокусна точка „SOYA“ –
Европол, за специално признание на заслугите и професионализма му в
работата по операция за разбиване на нелегална печатница за производство
на фалшиви банкноти, както и документ от Американските секретни
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служби, отдел „Вътрешна сигурност“, в знак на признателност за неговите
изключителни усилия в разследването и предотвратяването на
фалшифицирана американска валута.
През 2017г. е удостоен с грамота „Джовани Фалконе“ за реален принос в
ограничаване разпространението и употребата на наркотици, проституция,
детска порнография, корупцията, тероризма и изразена подкрепа на каузи в
полза на обществото, за формиране на хуманни модели на поведение у
подрастващото поколение. През 2019г. е награден с грамота и плакет
„Джовани Фалконе“ от десетото юбилейно издание на конкурса
„Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“ на Посолството на
Република Италия и Община Благоевград.
Мотивите към предложението на вносителите по реда на чл. 173, ал. 5,
изр. първо от ЗСВ
В мотивите към предложението по реда на чл. 173, ал. 5, изр. първо от
ЗСВ вносителите на кандидатурата на Иван Стоименов Гешев посочват, че
номинирането му е съобразено с перспективите в развитието на
прокуратурата и с очакванията на професионалната общност, както и с
очертаните от тях критерии относно личните, професионалните и
моралните качества, които излъченият кандидат за главен прокурор следва
да притежава. Постигнатите високи резултати в работата на
Специализираната прокуратура под ръководството на прокурор Гешев, в
условията на изключителна натовареност, представляват гаранция за
предложителите, че прокурор Гешев не само притежава способност да
мотивира магистратите, но и се ползва от тяхното доверие. Отчетената
успешната съвместна работа на предложения кандидат с други
правоохранителни и контролни органи, според вносителите, ще осигури
задължителното високо ниво на междуинституционално взаимодействие,
което се изисква от функциите, осъществявани от фигурата на главния
прокурор. Още повече, прокурор Гешев е създал механизъм за работещи
взаимоотношения и сътрудничество и с компетентните съдебни власти на
други европейски държави.
Важен елемент от изложените мотиви за издигане на кандидатурата на
прокурор Гешев е настъпилата през последните години промяна на
констатациите в докладите на Европейската комисия за напредъка на
България по Механизма за сътрудничество и оценка и Техническия доклад,
приложение към него, относно резултатите в борбата с корупцията по
високите етажи на властта и организираната престъпност. Членовете на
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обвързват тази
положителна тенденция с работата на Специализираната прокуратура, под
ръководството именно на прокурор Гешев.
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Последователната кариера на прокурор Гешев, както и натрупаният
управленски опит дават основание на предложителите да приемат, че той
притежава в пълнота изискуемите познания за функционирането на
прокуратурата и има ясна стратегия както за нейното развитие, така и за
съдебната система като цяло. Показаните от него качества са гаранция за
вносителите относно пълноценното му участие в решаването на кадрови и
организационни въпроси.

Мотивация на кандидата за заемане на длъжността главен прокурор
С оглед регламентираната в чл. 173, ал. 9, т. 3 от ЗСВ преценка на
мотивацията на предложения кандидат за заемане на длъжността главен
прокурор, Комисията разгледа представената от Иван Гешев концепция за
стратегическо управление на прокуратурата.
Прави впечатление извършеният от прокурор Гешев обективен анализ и
оценка на цялостното състоянието на прокуратурата (магистрати, съдебни
служители, материално-техническа обезпеченост, електронни системи и
регистри и др.). Въз основа на познаването в дълбочина на практическите
аспекти на прокурорската и следователската дейност, не само са изведени
постигнатите до момента положителни резултати, но са очертани и
наличните предизвикателства. Представени са ясни идеи за
преодоляването на констатираните затруднения, както и мерки за тяхното
постигане. Очертани са и вижданията му за необходими законодателни
изменения. Наред с това кандидатът излага увереност за бързото му
адаптиране, както и възможността му да се справи с отговорностите и
предизвикателствата на длъжността главен прокурор.
Налице е ясно изразена лична мотивация на Иван Стоименов Гешев за
заемане на длъжността главен прокурор, произтичаща от подкрепата на
колегите му, чиито достижения и добри практики счита, че следва да бъдат
запазени и доразвити, като същевременно се продължи в посоката на
отстраняване на недостатъците.
Прокурор Гешев категорично заявява, че доверието, гласувано му от
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, изградено въз основа на
съвместната работа с колегите му в Прокуратурата на Република България,
представлява основен стимул за заемането на длъжността, заедно с
желанието му да продължи промяната на ефективността и ефикасността на
Прокуратурата на Република България и изпълнението на заложените в
концепцията му приоритети, изискващи спазване на принципите за
независимост и разделение на властите, в посоката, очаквана от
българското общество.
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II. Информация и статистически данни, предоставени от Върховна
касационна прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийска
градска прокуратура и Софийска районна прокуратура, както и
доклади от извършени планови и тематични проверки от
Инспектората към ВСС, отразяващи дейността на кандидата.
Софийска районна прокуратура и Софийска градска прокуратура
За целите на доклада Комисията разгледа постъпилата информация и
статистически данни относно дейността на прокурор Гешев, предоставени
от Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура, видно
от които, за периода от 2006 до 19.07.2016г., прокурор Гешев е :
- постановил 2969 акта по преписки;
- изготвил общо 4218 постановления по досъдебни производства, в т.ч.
писма и резолюции;
- постановил е 9 акта по международно правно сътрудничество по
наказателни дела;
- внесъл в съда 230 прокурорски актове;
- взел участие в 711 съдебни заседания.
По внесени от прокурор Гешев прокурорски актове са осъдени общо 233
лица.
От съществено значение е и допълнителната информация, касаеща
специфичната дейност, извършвана от прокурор Гешев в Софийска
градска прокуратура.
Със Заповед на градския прокурор от 2014г., с цел подобряване работата
на прокуратурата и за осигуряване на ефективно изпълнение на функциите
й, е утвърдена нова структура на органа. От 18.02.2014г. до юни месец
2016г. прокурор Гешев, със заповед на градския прокурор, е разпределен в
отдел 01 „Специализиран“, където, съгласно новата структура, преписките
и делата се характеризират с фактическа и правна сложност, както и с
висок обществен интерес.
С последващо разпореждане на градския прокурор от юли 2014г.
прокурор Гешев е включен в екип от наблюдаващи прокурори по дело,
отличаващо се с изключителна фактическа и правна сложност, с голям
обем от действия по разследването, както и засягащо широко
обществените интереси.
Специализирана прокуратура
В контекста на настоящата процедура следва да се посочат и
постъпилите статистическите данни по отношение на прокурор Гешев в
качеството му на административен ръководител на Специализираната
прокуратура, за периода от 19.07.2016г. до 16.07.2018г.
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За посочения период, на прокурор Гешев са заведени и докладвани 1793
административни преписки, издал е общо 4113 заповеди от
административно-организационен характер. Във връзка с постъпили
запитвания от граждани и държавни институции са изготвени 729 писма.
Изготвил е 44 становища, в т.ч. становища по ЗСВ, като е направил 62
предложения по ЗСВ до главния прокурор. При осъществяване на
контролните си правомощия е изискал 300 доклада по преписки и
досъдебни производства от наблюдаващите прокурори.
Върховна касационна прокуратура
За пълнота на извършения преглед на осъществяваната от прокурор
Гешев дейност, Комисията разгледа и постъпилата информация от
Върховна касационна прокуратура, в качеството му на „заместник на
главния прокурор при Върховна касационна прокуратура“, която длъжност
заема и към настоящия момент.
Със заповеди на главния прокурор от 16.07.2018г. му е възложено
управлението и контрола на дейността на отдел 01 „Специализиран“ и
отдел 04 „Международен“, а със следваща заповед от 20.05.2019г. и на
отдел 02 „Досъдебен“. Възложените на прокурор Гешев направления и
ресори, характеризиращи се със специфичните функционални задължения
и компетентности на прокурорите в тях, засвидетелстват широтата на
правната му компетентност, високите му професионални качества и
отличните ръководни и организационни умения.
Още повече, на прокурор Гешев е възложено и ръководството на Щаба
за действие при бедствия, възникнали на територията на Съдебната палата,
Националното междуведомствено звено за създаване на организация за
гарантиране в максимална степен на политическите права на гражданите
при провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България, насрочени с Указ 53/19.03.2019г. на Президента, и за
бърза и адекватна реакция срещу престъпления, както и Специализираното
междуведомствено звено с МВР за подпомагане на разследванията по чл.
411а, ал. 1 от НПК.
При осъществяване на възложените му правомощия прокурор Гешев е:
- постановил 393 прокурорски акта, осъществявайки контрол върху
актове на прокурори ;
- съгласувал е 21 предложения на прокурори по чл. 62 от ЗКИ, 8
предложения по чл. 72 от ДОПК, 26 предложения по чл. 194, ал. 2 от НПК
и 251 предложения по 195 от НПК;
- произнесъл се е по 25 искания за удължаване на срокове по проверки
и по 4 искания за отвод на прокурори от отдел 01 „Специализиран“;
- участвал е в организацията и провеждането на 504 съвместни срещи
с междуведомствени екипи за разследване, с цел оказване на методическа
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помощ и подпомагане на наблюдаващите прокурори и разследващите
органи;
- постановил е 56 прокурорски акта за международно издирвани лица;
- участвал е в организацията и подписването на 7 съвместни екипа за
разследване, сред които с Великобритания, Република Франция и
Норвегия.
През март 2019г. е взел участие в работно посещение в САЩ, като на
проведените официални срещи с представители на Федералното бюро за
разследване са обсъждани въпроси за сътрудничество между българските и
американските служби за сигурност и сформирането на съвместни работни
срещи по контратероризъм. Прокурор Гешев е взел участие и при
официално посещение на делегацията водена от главния прокурор в
Анкара през 2018г., когато отново са обсъждани въпроси относно
подобряването
на
ефективността
на
международно
правното
сътрудничество.
Проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет
През 2018 г., на основание заповед № ПП-01-44/22.10.2018 г. на Главния
инспектор на ИВСС, е извършена комплексна планова проверка на
Специализираната прокуратура за 2016 г. и 2017 г. и тематична проверка
относно причините за спиране на делата за корупционни престъпления.
Изведените констатации показват, че административният ръководител е
създал изключително добра организация на работа в прокуратурата,
независимо от голямото текучество на прокурори и съдебни служители.
Разпределението на делата на принципа на случайния подбор се извършват
в съответствие със Закона за съдебната власт и заповедите на главния
прокурор. Преписките и делата се разпределят равномерно между
прокурорите, съобразно заповедите за електронно разпределение, издадени
от административния ръководител. Специализираната администрация
работи в съответствие с Правилника за администрацията на Прокуратурата
на Република България. В рамките на извършената проверка са отправени
и препоръки към административния ръководител относно надграждане на
установената добра организация на органа и подобряване срочността по
изпълнението на дейности от административно-организационен характер.
III. Постъпили становища по реда на 173, ал. 8 от ЗСВ, относно
притежаваните от кандидата професионални качества
В изпълнение на т. 7.3., раздел II от Правилата за избор на председател
на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен
съд и главен прокурор, Комисията разгледа и постъпилите до момента
становища за притежаваните професионални качества на кандидата за
главен прокурор.
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За периода от 25.07.2019г. до 16.09.2019г. във Висшия съдебен съвет са
постъпили 73 броя становища от включените в кръга на лица по т. 3 и т. 4
от раздел II от Правилата за избор на председател на Върховния
касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен
прокурор. (В някои преписки се съдържат становища на няколко органа
на съдебната власт). От тях, в 69 броя се съдържа подкрепа за
издигнатата с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
кандидатура за главен прокурор.
Основна част на становищата в подкрепа на прокурор Гешев са от
системата на Прокуратурата на Република България – 71 прокуратури от
различни нива, 6 следствени отдела, както и становище от следователи от
Национална следствена служба. Заeдно с магистратите своята подкрепа за
кандидатурата на прокурор Иван Гешев излагат и съдебни служители.
Становища, съдържащи подкрепа, са изпратени и от органи и
институции, с които кандидатът е работил, а именно - 18 областни
дирекции на МВР, главна дирекция „Национална полиция“, главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“, както и от държавна
агенция „Национална сигурност“.
Положителни становища са изразили и от Камарата на следователите в
България. Асоциация на прокурорите в България е изпратила две
становища, като изразява принципната, убедена и категорична подкрепа за
номинирания кандидат за главен прокурор. Във второто становище,
придружено с въпроси към прокурор Гешев, от асоциацията изразяват
твърдото си несъгласие с „опитите на някои среди изборът на главен
прокурор да бъде превърнат в политически фарс и опорочен от инспириран
уличен натиск и компроматна кампания“.
От възможността да изпратят становища се възползват и ръководствата
на Университета за национално и световно стопанство и Югозападния
университет „Неофит Рилски“, които изразяват подкрепата си за
издигнатата кандидатура. Постъпват и становища от професор доктор
Валери Димитров – преподавател в юридическия факултет на
Университета за национално и световно стопанство, ръководител на
катедра „Публичноправни науки“, професор доктор на юридическите
науки Маргарита Чинова от юридическия факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, както и от професор доктор на
юридическите науки Костадин Бобев – преподавател по учебни
дисциплини „Криминалистика“ и „Съдебни експертизи“ в Югозападния
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, които подкрепят
кандидатурата на прокурор Иван Гешев.
Постъпили са и становища, с изразено несъгласие с издигнатата
кандидатура за главен прокурор.
Първото от тях е от Гражданско сдружение Инициатива „Правосъдие за
всеки“ и в него се съдържа призив към Прокурорската колегия на Висшия
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съдебен съвет да оттегли направената от нея кандидатура за главен
прокурор, тъй като процедурата „при липса на конкуренция“ е опорочена.
Задават се и редица въпроси към членовете на Прокурорската колегия.
Второто становище, което съдържа несъгласие с кандидатурата за
главен прокурор, е от Васил Крумов Петров – съдия в Софийски районен
съд, доктор по административно право. Същият отбелязва, че кандидатът
за главен прокурор е „тесен специалист, с липса на интереси и поглед
отвъд борбата срещу корупционните престъпления и организираната
престъпност, както и със съмнителни схващания относно разделението на
властите“.
Становището от Адвокатски съвет - Пловдив също съдържа несъгласие с
кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор, тъй като не приемат
разбирането му за същността на адвокатската професия и фигурата и
положението на адвоката, изразени в негова медийна изява.
От Фейскбук общност на българските адвокати изразяват своята тревога
и безпокойство от начина, по който се провежда процедурата за избор на
нов главен прокурор, като призовават членовете на Висшия съдебен съвет
да открият нова, прозрачна и по – отворена процедура за избор на следващ
главен прокурор.
Обобщеният извод от изложеното е, че прокурор Иван Стоименов Гешев
отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 170, ал. 5 от ЗСВ за стаж
по чл. 164, ал. 7 от ЗСВ за заемане на длъжността главен прокурор.
Високият му професионализъм, както и стриктното изпълнение на
служебните му задължения са допринесли за последователното му
кариерно израстване в органите на съдебната власт. Прокурор Гешев
притежава изключителни умения за работа в екип и за мотивиране на
колеги. Отговаря в пълнота и на изискуемите качества, разписани в
разпоредбата на чл. 170, ал. 5 от ЗСВ, а именно доказани ръководни и
административни умения и мотивация за заемане на длъжността. Наред с
това, прокурор Гешев е получил признание за дейността си от редица
международни институции, както и се ползва с категорично изразена
широка подкрепа от колегите си от Прокуратурата на Република България
и от органи и институции, с които е работил в тясно сътрудничество.
Въз основа на проверените документи и след анализ на данните,
съдържащи се в достъпните и достоверни публични източници на
информация, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 7.2 и чл. 7.3 от
Правилата, счита, че липсват данни, поставящи под съмнение
притежаваните от прокурор Иван Стоименов Гешев високи
професионални качества, както и че същият отговаря в пълнота на
законовите изисквания за заемане на длъжността главен прокурор.
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