
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2 

ОТ  ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ  

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 23 ЯНУАРИ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – главен прокурор на 

Република България 

 

 

ОТСЪСТВАЩ: Пламена Цветанова 

 

 

/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен 

секретар на Висшия съдебен съвет/ 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

/Откриване на заседанието – 11,00 ч./ 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, по дневния ред има една 

извънредна точка – проект за решение по молба на Пламена 

Цветанова – Апостолова, за възстановяване по реда на чл. 28, ал. 

1 от ЗСВ. Първо предлагам да гласуваме дневния ред. Режим на 

гласуване. 

Гласували 8 "за", "против" 0. Дневният ред се приема. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/Res-KS-2020-01-21.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/Res-KS-2020-01-21.pdf


 2 

Преминаваме към конкретната точка от дневния ред. 

Както казах – проект на решение по молба на Пламена Цветанова – 

Апостолова за възстановяване по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ. 

Докладвам аз предложението за решение, а именно предложението 

за решение – на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Пламена Цветанова 

Апостолова се възстановява на длъжността "прокурор" във 

Върховна касационна прокуратура, на равна по степен длъжност, 

заемана преди избора, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

датата на вземане на решението. 

Някакви становища първо по така предложеното 

решение? Аз ще кажа само едно изречение. Както знаете г-жа 

Пламена Цветанова подаде оставка, ще внеса предложение за 

същата в Прокурорската колегия в случай, че Прокурорската 

колегия гласува, същата да бъде назначена за един от моите 

заместници. Тя подаде оставка днес в Пленума, оставката й беше 

приета и следваме процедурата, уредена в чл. 28, ал. 1 от ЗСВ. 

Молбата ми е да минем в режим на гласуване. 

Резултат: 10 гласували – 10 "за", 0 "против". Така 

предложеното от мен решение се приема. 

 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Mолба от Пламена Цветанова Апостолова 

за възстановяване по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ 
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ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 
 

ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, 

Пламена Цветанова Апостолова на длъжността „прокурор” във 

Върховна касационна прокуратура, на равна по степен длъжност, 

заемана преди избора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за 

определяне размерите на максималните основни месечни заплати 

на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Предлагам да приключим днешното 

заседание на Прокурорската колегия, поради изчерпване на 

дневния ред. 

 

/Закриване на заседанието – 11,05  ч./ 

 

 

Стенограф: 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 24.1.2020 г./ 

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                            ИВАН ГЕШЕВ 


