РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 16.09.2019 г.

Р-1. ОТНОСНО: Обсъждане на данните относно притежаваните от кандидата за
главен прокурор професионални качества по реда на т. 7.2, раздел II, от
Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател
на Върховния административен съд и Главен прокурор.
ДАНИЕЛА МАШЕВА: Добър ден, уважаеми колеги!
Днес ще проведем заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
по предложения дневен ред. Точка 1 от дневния ред, както знаете, е обсъждане
и приемане на доклад относно професионалните качества на Иван Стоименов
Гешев – заместник на главния прокурор при Върховната касационна
прокуратура, кандидат за главен прокурор.
Според Правилата за избор на председателите на Върховния касационен
съд, на Върховния административен съд и на главен прокурор на Висшия
съдебен съвет и приетия медиен план за публичност на процедурата за избор на
главен прокурор, тази точка от дневния ред трябва да бъде поставена на
публичното внимание, поради което се излъчва онлайн по интернет.
По така предложения дневен ред имате ли някакви възражения или
допълнения? (Няма.)
Подлагам на гласуване дневния ред. (Членовете на КАК гласуват с
вдигане на ръка.) Приема се единодушно.
Преминаваме към точка 1, която, както казах, е обсъждане и приемане на
доклада относно професионалните качества на кандидата за главен прокурор.
Същият беше поканен да присъства на процедурата, той е тук, така че моля да
бъде поканен в залата.
(в залата влиза Иван Гешев)
ИВАН ГЕШЕВ: Добър ден!
ДАНИЕЛА МАШЕВА: Добър ден! Заповядайте, г-н Гешев!
Ще представя на вашето внимание подготвения проект за доклад на
основание чл. 173, ал. 9 от Закона за съдебната власт. Изводите в настоящия
доклад са формирани въз основа на задълбочен анализ и преценка, на първо
място, на документи на кандидата, представени в срока и по реда на чл. 173, ал.
5, изречение второ от Закона за съдебната власт, както и т. 8 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 от ЗСВ, както и данни от кадровото му дело по чл. 30а от
Закона за съдебната власт.
На следващо място. Обсъждани са информация и статистически данни,
предоставени от Върховната касационна прокуратура, Специализираната
прокуратура, Софийската градска прокуратура и Софийската районна

прокуратура, както и доклади от извършени планови и тематични проверки от
Инспектората на Висшия съдебен съвет, отразяващи дейността на кандидата.
Обсъждана е информация от постъпилите становища по реда на чл. 173, ал. 8 от
ЗСВ за притежаваните от кандидата професионални качества.
(Даниела Машева представя проекта на доклад по чл.173, ал. 9 от ЗСВ,
относно професионалните качества на Иван Стоименов Гешев – заместник на
главния прокурор при ВКП, кандидат за главен прокурор).
Уважаеми колеги, това беше проектът на доклад, който е представен на
вашето внимание. Имате думата за коментари и обсъждане, както и за въпроси,
след което ще дам думата и на г-н Гешев, ако иска да направи изявление в тази
посока.
Заповядайте, г-н Дамянов!
ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, аз мисля, че докладът е
достатъчно подробен. Изчерпателно са дадени отговори на всички въпроси;
кадровото израстване на г-н Гешев; с всички актуални въпроси, които бяха
поставени от гражданското общество, от неправителствени организации.
Предлагам да го гласуваме в този му вид, естествено ако някой от вас
няма някакви допълнения.
Благодаря ви!
ДАНИЕЛА МАШЕВА: Има ли други изказвания, въпроси към кандидата
по така предоставената информация? Няма.
В такъв случай, г-н Гешев, искате ли да направите коментар?
ИВАН ГЕШЕВ: Аз ще кажа само, че благодаря и на тези, които са ме
подкрепили със становища, и на тези, които не са ме подкрепили, защото
истината може да бъде установено само при поглед и излагане на различни
гледни точки. Разбира се, благодаря на първо място на подкрепилите ме колеги,
на първо място, от прокуратурата, както и от цялата правоохранителна система.
Ще кажа, че моето разбиране е, че за да се постигнат резултати, трябва да има
взаимодействие и колегиалност. Мисля, че тези становища в някаква степен
показват, че такива отношения през годините са изградени не само в съдебната
власт, но и в правоохранителната система, и в отношенията на Прокуратурата с
останалите органи от правоохранителната система, от които зависи борбата с
престъпността.
Аз не бях запознат с резултатите, които са получени от различните
прокуратури. Ще кажа само, че едва ли от тези резултати може да се постигне
някакъв негативен резултат, който очакват някои хора, които се изказаха, че ще
дадат становище, след като видят каква е работата ми. Тези, които очакват
някакво компрометиране на процедурата чрез резултатите ми като прокурор и
следовател, редови прокурор и следовател, най-вероятно ще останат
разочаровани, така че ги съветвам да не си губят времето и да се насочат към
други сегменти в своята дейност.
И благодаря отново!
ДАНИЕЛА МАШЕВА: Други изказвания има ли? Няма. В такъв случай
ви предлагам да подложим на гласуване така представения доклад. Проектът на
решение е с диспозитив:

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет приема доклад относно притежаваните професионални
качества на Иван Стоименов Гешев – заместник на главния прокурор при
Върховната касационна прокуратура, кандидат за главен прокурор.
Който е съгласен, моля да гласува „за“ с вдигане на ръка. (Членовете на
КАК гласуват с вдигане на ръка.)
Извинявам се, трябва да допълним решението, като точка трябва да бъде:
„Приема доклада“. Втора точка: Докладът относно притежаваните
професионални качества се публикува на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет. И точка 3: Внася доклада в заседанието на Прокурорската
колегия на 09.10.2019 г.
ДАНИЕЛА МАШЕВА: Закривам излъчването онлайн на заседанието.
След проведеното явно гласуване,
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Р Е Ш И:
1.1. Приема доклада относно професионалните качества на Иван
Стоименов Гешев – заместник на главния прокурор при Върховната касационна
прокуратура, кандидат за главен прокурор, изготвен по реда и на основание чл.
173, ал. 9 от ЗСВ.
1.2. Докладът, на основание чл. 173, ал. 10 от ЗСВ, да се публикува на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
1.3. На основание чл. 173, ал. 9 от ЗСВ внася доклада и предлага
кандидатурата на Иван Стоименов Гешев – заместник на главния прокурор при
Върховна касационна прокуратура, в заседанието на Прокурорската колегия,
насрочено на 09.10.2019 г., за обсъждане и гласуване.
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