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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА  

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И 
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ СЛЕДСТВЕНИ ОТДЕЛИ 

В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2020 г. 
 

Настоящото предложение е изготвено в изпълнение на разпоредбата на 
чл. 4 от Наредба № 1 от 09.02.2017г., при съобразяване на настъпилите 
кадрови промени в районните прокуратурите и в окръжните следствени 
отдели, с оглед извършеното от Пленума на Висшия съдебен съвет (Пленума) 
по протокол № 20/29.07.2019г. и протокол № 01/23.01.2020г. оптимизиране и 
преразпределяне на длъжности, касаещи щатната численост на младшите 
прокурори и младшите следователи, както и приключилия на 01.01.2020 г. 
втори етап на процеса по окрупняване на районните прокуратури. За целите 
на планирането е взето предвид и постъпилото, на основание чл. 177 от ЗСВ, 
предложение от главния прокурор за планиране на длъжности за младши 
прокурори и младши следователи за календарната 2020г., изготвено въз 
основа на: 

- анализ на актуалното кадрово състояние и данните за обем на дейност 
и натовареност на магистратите в съответните органи на съдебната власт; 

- предстоящото освобождаване на 32 (тридесет и две) щатни длъжности 
„младши прокурор“ и 18 (осемнадесет) щатни длъжности „младши 
следовател“, поради изтичане на сроковете им на назначение по чл. 240, ал. 1 
от ЗСВ през месец юли 2020 г.; 

- постъпили становища от административните ръководители на Районна 
прокуратура - Ямбол, Районна прокуратура - Харманли, Районна 
прокуратура - Нови Пазар (понастоящем Районна прокуратура - Шумен), 
Окръжна прокуратура - Габрово и Окръжна прокуратура - Сливен; 

- отложените обучения по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в Националния 
институт на правосъдието (НИП) на кандидати за младши магистрати от 
проведени конкурсни процедури. 

 
Съобразно гореизложеното, Комисията извърши преценка на 

възможностите за планиране на длъжности и обявяването им на 
централизирани конкурси за „младши прокурор“ и „младши следовател“ през 
календарната 2020г., както следва : 

 

1. МЛАДШИ ПРОКУРОРИ 
 

Съгласно актуалното щатно разписание на прокуратурата на Република 
България, в районните прокуратури са налице общо 104 (сто и четири) 
щатни длъжности „младши прокурор“, разпределени както следва: 

 

- Районна прокуратура - Благоевград – 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Сандански - – 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура – Гоце Делчев – 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Разлог – 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура – Видин – 2 (две) щатни длъжности; 
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- Районна прокуратура – Враца – 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Кюстендил - 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Монтана - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура – Перник - 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Ихтиман - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура - Елин Пелин  - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура - Ботевград – 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Сливница - 2 (две) щатна длъжност; 
- Софийска районна прокуратура – 25 (двадесет и пет) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Пловдив - 4 (четири) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Пазарджик - 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура - Стара Загора – 4 (четири) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Казанлък - 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Хасково - 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Харманли - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура – Свиленград - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура – Димитровград – 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Кърджали - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура – Смолян - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура - Велико Търново – 3 (три) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Плевен - 3 (три) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Габрово – 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура – Русе - 3(три) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура - Ловеч - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура - Варна – 7 (седем) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Добрич – 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Шумен - 3 (три) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Разград - 2 (две) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Търговище - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура – Силистра - 1 (една) щатна длъжност; 
- Районна прокуратура - Бургас – 5 (пет) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Сливен - 3 (три) щатни длъжности; 
- Районна прокуратура – Ямбол - 3 (три) щатни длъжности. 
 

 
 
 
 
 

Районна прокуратура - Благоевград  
 
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Благоевград, в 

органа са налице 2 (две) щатни длъжности „младши прокурор“. Едната е 
обявена, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
(Колегията) по протокол № 03/30.01.2019г., на конкурс, като одобреният, с 
решение на Колегията по протокол № 25/29.07.2019г. кандидат за 
длъжността - Димитър Темелков към момента провежда задължителното 9-
месечното обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в Националния институт на 
правосъдието (НИП). По отношение на него през 2020г., след успешно 



3 

завършване на обучението, предстои назначаване по реда на чл. 258а, ал. 3 от 
ЗСВ на длъжност „младши прокурор“, съобразно заявеното му желание.  

Втората длъжност, усвоена от конкурс от 2017г., предстои да се 
оваканти през месец юли 2020г., когато изтича двугодишния срок по чл. 240, 
ал. 1 от ЗСВ на назначения, с решение на Колегията по протокол № 
18/26.06.2018г. младши прокурор – Ивайло Николаев Гоцков. Именно тази 
длъжност може да се планира и обяви на конкурс за младши прокурор през 
календарната 2020г. 

 
Районна прокуратура - Сандански 
 
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Сандански, в 

органа е налице 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“, обявена за 
заемането й чрез конкурс през 2019г. Към настоящия момент одобреният, с 
решение на Колегията по протокол № 25/29.07.2019 г. кандидат – Джулия 
Божичкова, преминава задължителното 9-месечно обучение по чл. 249, ал. 1, 
т. 1 от ЗСВ в НИП, като след успешното му завършване през 2020г. предстои 
да бъде назначена, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ на длъжността 
„младши прокурор“, съобразно заявеното й желание. Така по отношение на 
Районна прокуратура – Сандански не е възможно обявяване на конкурс по 
реда на чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ през календарната 2020 г. 

 
Районна прокуратура – Гоце Делчев 
 
В Районна прокуратура – Гоце Делчев са налице 2 (две) щатни 

длъжности „младши прокурор“, от които 1 (eдна) длъжност, обявена на 
конкурс през 2019г., като заявилият желание за органа кандидат за младши 
прокурор - Светлана Паскалева, към настоящия момент е на обучение в НИП, 
а през 2020г., след успешното му преминаване, предстои да бъде назначена 
на длъжността „младши прокурор“ в органа. 

Втората длъжност е заета от назначения по реда на чл. 258а, ал. 3 от 
ЗСВ, с решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019г., след успешно 
завършване на обучението в НИП, младши прокурор – Стефка Атанасова 
Янкова - Котрулева, чиито двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 
от ЗСВ изтича през месец юли 2021г. 

Видно от изложеното по отношение на Районна прокуратура – Гоце 
Делчев не е налице възможност за обявяване на централизиран конкурс за 
младши прокурори през 2020 г. 

 
Районна прокуратура – Разлог 
 
Наличната 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в органа е 

усвоена от конкурс от 2017г., като същата предстои да се оваканти през 
месец юли 2020г., когато изтича двугодишният срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ 
на назначения, с решение на Колегията по протокол № 18/26.06.2018г. 
младши прокурор – Иван Атанасов Караиванов. Именно тази длъжност в 
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органа, може да се планира за обявяването й на централизиран конкурс по 
реда на чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ през 2020г. 

 
Районна прокуратура – Видин  
 
Към настоящия момент в органа не са налице свободни щатни 

длъжности „младши прокурор“. Наличните по щат 2 (две) длъжности са 
заети от обявените през 2017г. и 2018г. конкурси за младши магистрати. 
Едната длъжност е усвоена от младшия прокурор - Златина Борисова 
Иванова, от конкурс 2018г., успешно завършила обучението си в 
Националния институт на правосъдието през 2019г., с изтичащ срок по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ през 2021г. 

Втората длъжност в органа предстои да се оваканти от младшия 
прокурор, назначен по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ с решение на Колегията 
по протокол № 18/26.06.2018г., с изтичащ през месец юли 2020г. срок по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ – Теодор Георгиев Николов. Именно тази длъжност може да 
се планира и обяви на централизиран конкурс за младши прокурори през 
календарната 2020г. 
 

Районна прокуратура – Враца 
 
В Районна прокуратура – Враца са налице 2 (две) щатни длъжности 

„младши прокурор“, от които : 
Първата е усвоена от младшия прокурор от конкурс от 2018 г. - Нели 

Венциславова Стойчева, назначена в органа по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, 
с решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019г., чиито срок по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ изтича през 2021г.  

Втората е заета от младшия прокурор от конкурс 2017г. – Стиляна 
Димитрова Георгиева, чийто двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 
от ЗСВ изтича през 2020г. Именно тази длъжност може да се предвиди за 
обявяването й на централизиран конкурс през календарната 2020г. 
 

Районна прокуратура – Кюстендил 
  
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Кюстендил, в 

органа са налице 2 (две) щатни длъжности „младши прокурор“.  
През 2020г., след успешно преминаване на задължителното обучение по 

чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в НИП, предстои назначаване, на основание чл. 
258а, ал. 3 от ЗСВ, на кандидата, заявил желание за длъжността в органа от 
конкурс 2019г. - Виктория Добрева – Иринина. 

Втората длъжност е заета от назначения, с решение на Колегията по 
протокол № 19/26.06.2019г., младши прокурор в органа от конкурс 2018г. – 
Наталия Георгиева Илиева, с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 
2021г.  
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Видно от изложеното по отношение на Районна прокуратура – 
Кюстендил не е налице възможност за обявяване на централизиран конкурс 
за младши прокурори през 2020 г. 

Районна прокуратура – Монтана 
 
Наличната 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в органа е заета 

от проведения през 2017г. конкурс. Срокът по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на 
назначения, с решение на Колегията по протокол № 18/26.06.2018г., младши 
прокурор в органа – Светлана Атанасова Димитрова, изтича през 2020 г., 
като с оглед предстоящото й овакантяване същата може да се планира и 
обяви на централизиран конкурс през 2020г. 
 

Районна прокуратура – Перник 
 
Наличните по щат 2 (две) длъжности „младши прокурор“ в Районна 

прокуратура – Перник са заети от проведените през 2017 г. и 2018 г. 
конкурси. Двугодишният срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на 
младшия прокурор от конкурс от 2018г. – Христофор Пламенов Рачев, 
назначен на длъжността, с решение на Колегията по протокол № 
19/26.06.2019г., изтича през 2021г. 

През юли 2020г. предстои овакантяването на втората длъжност в органа, 
обявена на конкурс през 2017г., с оглед изтичащия срок по чл. 240, ал. 1 от 
ЗСВ на младшия прокурор - София Драганова Димитрова. Именно тази 
длъжност може да се предвиди и обявя на централизиран конкурс за младши 
прокурори през 2020г. 
 

Районна прокуратура - Ихтиман 
 
В Районна прокуратура - Ихтиман не е налице възможност за планиране 

и обявяване на централизиран конкурс за младши прокурори през 2020г.  
Наличната щатна длъжност „младши прокурор“ в органа е обявена на 

конкурс през 2019г., като одобреният, с решение на Колегията по протокол 
№ 25/29.07.2019г., кандидат за длъжността – Георги Райчев, към момента 
преминава задължителното първоначално обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от 
ЗСВ в НИП. След успешното му завършване през 2020г. предстои 
назначаването му по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ на заявената от него 
длъжност „младши прокурор“ в органа. 

 
Районна прокуратура – Елин Пелин 
 
През 2020г. по отношение на Районна прокуратура – Елин Пелин не е 

налице възможност за обявяване на централизиран конкурс за младши 
прокурори.  

Наличната по щат 1 (една) длъжност в органа е усвоена от младшия 
прокурор – Симеон Петров Съркьов, от конкурс 2018г., успешно завършил 



6 

обучението си в НИП през 2019г., с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ 
през 2021г. 
 
 
 

Районна прокуратура - Ботевград  
 

В Районна прокуратура – Ботевград са налице 2 (две) щатни длъжности 
„младши прокурор“, обявени на конкурс, с решение на Колегията по 
протокол № 03/31.01.2018г. След успешно преминат 9 –месечен курс на 
обучение в НИП, кандидатите, заявили желание за длъжността в органа - Ина 
Наскова Бончева и Анна Николаева Христова, с решение на Колегията по 
протокол № 19/26.06.2019г. са назначени по реда на чл. 258а, ал.3 от ЗСВ на 
двете длъжности. По отношение на тях през 2021 г., с оглед изтичане на 
двугодишния им срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ, предстои назначаването им на 
длъжност „прокурор“. 

С оглед изложеното не е налице възможност за обявяване на конкурс за 
младши прокурор в Районна прокуратура – Ботевград през календарната 
2020г. 

 
Районна прокуратура – Сливница 
 
С решение на Колегията по протокол № 05/01.02.2017 г. по отношение 

на Районна прокуратура – Сливница на конкурс за младши прокурори е 
обявена наличната 1 (eдна) щатна длъжност в органа. В хода на процедурата 
по заявяване на желания от одобрените кандидати, заявление за органа 
заявяват двама кандидати с еднакъв резултат (бал) и еднакъв общ успех от 
държавните изпити – Дияна Колева Колева и Мария Иванова Янчева - 
Георгиева. С решение по протокол № 27/26.07.2017г., с оглед липсата на 
разписани критерии при еднакви показатели да бъде предпочетен един от 
двамата кандидати, Колегията прие окончателен списък, като одобри и 
двамата кандидати, съобразно заявеното им желание. След успешно 
преминат курс на задължителното обучение в НИП, с решение по протокол 
№ 18/26.06.2018г. Колегията назначи единия от кандидатите - Дияна Колева 
Колева, на наличната длъжност „младши прокурор" в Районна прокуратура – 
Сливница. През юли 2020г. младшият прокурор предстои да оваканти 
длъжността, с оглед изтичане на двугодишния й срок на назначение по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ. Вторият кандидат - Мария Иванова Янчева – Георгиева, с 
оглед отложено обучение в НИП по чл. 249, ал. 1 от ЗСВ, продължи със 
следващия випуск 2018-2019 година. С оглед липсата на щатна длъжност в 
органа, която да подсигури нейното назначаване след преминаването му, 
Пленумът извърши оптимизиране щатната численост на прокуратурата, като 
съкрати налична вакантна длъжност „прокурор“ в органа и разкри 1 (eдна) 
щатна длъжност „младши прокурор". С решение на Колегията по протокол 
№ 19/26.06.2019г., Мария Иванова Янчева – Георгиeва е назначена на 
новоразкритата длъжност „младши прокурор“ в органа, като срокът й по чл. 
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240, ал. 1 от ЗСВ изтича през 2021. Тъй като посоченото оптимизиране касае 
изкуствено завишаване на утвърдения щат на прокуратурата, при 
предстоящия анализ на възможностите за обявяване на конкурс за младши 
прокурори през 2021 г., длъжността не следва да се планира, а да се 
трансформира в длъжност "прокурор", като същата да послужи за 
назначаването на младшия прокурор в органа на длъжност "прокурор". 

Видно от изложеното, по отношение на Районна прокуратура – 
Сливница е налице възможност за обявяване на централизиран конкурс за 
младши прокурори през 2020 г. 1 (eдна) от наличните 2 (две) щатни 
длъжности в органа, а именно тази, която предстои да се оваканти през юли 
месец 2020г. 

 
Софийска районна прокуратура 
 
Наличните 25 (двадесет и пет) щатни длъжности „младши прокурор“ в 

Софийска районна прокуратура, са разпределени, както следва :  
-5 (пет) длъжности са усвоени от проведения през 2018г. конкурс, като 

срока на назначението по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на младшите прокурори, 
изтича през 2021г. 

- 12 (дванадесет) длъжности са обявени на конкурс, с решение на 
Колегията по протокол № 03/30.01.2019г., като кандидатите за младши 
прокурори, заявили желание за органа, към настоящия момент преминават 
задължителния 9 – месечен курс по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в НИП. По 
отношение на тях, през месец юли 2020г. предстои назначение на длъжност 
„младши прокурор“ в органа, след успешното му завършване.  

- 7 (седем) щатни длъжности са усвоени от конкурс от 2017 г., като 
същите предстоят да се овакантят през месец юли 2020 г., когато изтича 
двугодишният срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на назначените, с решение на 
Колегията по протокол № 18/26.06.2018 г., младши прокурори. 

В органа е налице и 1 (една) свободна длъжност, останала неусвоена от 
конкурс 2017г., с оглед решение на Колегията по протокол № 18/26.06.2018г., 
с което, след проведеното обучение в НИП, не назначи 1 (един) от 
кандидатите, заявил желание за органа, тъй като не спазва в цялост 
изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати и не притежава в пълнота необходимите нравствени качества за 
заемане на длъжността. 

С оглед изложените данни за органа на конкурс през 2020 г. могат да 
бъдат планирани общо 8 (осем) длъжности „младши прокурор“, от които 
седемте с изтичащ срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2020 г., 
както и наличната свободна длъжност в органа. 

 
Районна прокуратура - Пловдив 
 
Наличните 4 (четири) щатни длъжности „младши прокурор“ в Районна 

прокуратура - Пловдив са разпределени, както следва :  
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-1 (една) длъжност е усвоена от обявения през 2018г. конкурс, като 
срокът на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на младшия прокурор – Маруся 
Василева Димитрова, изтича през 2021г. 

- Останалите 3 (три) щатни длъжности са обявени на конкурс, с решение 
на Колегията по протокол № 03/30.01.2019г., като кандидатите за младши 
прокурори, заявили желание за органа – Димитринка Русенова, Илина 
Чобанова и Димитър Костов, към настоящия момент преминават 
задължителния 9 – месечен курс по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в НИП. По 
отношение на тях, през месец юли 2020г. предстои назначение на длъжност 
„младши прокурор“ в органа, след успешното му завършване.  

От направения анализ е видно, че за календарната 2020г. по отношение 
на Районна прокуратура – Пловдив не е налице възможност за обявяване на 
централизиран конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.  

 
Районна прокуратура - Пазарджик 
 
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Пазарджик, в 

органа са налице 2 (две) щатни длъжности „младши прокурор“, от които 1 
(eдна) е заета от назначения, с решение на Колегията по протокол № 
18/26.06.2018г., младши прокурор – Борис Атанасов Петков, с изтичащ срок 
по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2020г.  

Втората длъжност е обявена на конкурс с решение на Колегията по 
протокол № 03/30.01.2019г., като към настоящия момент кандидатът за 
младши прокурор, заявил желание за органа – Радослава Каназирева, 
преминава задължителния 9 – месечен курс на обучение в НИП. След 
успешното му завършване през 2020г. предстои назначаването й на длъжност 
„младши прокурор“ в органа.  

Видно от изложеното по отношение на Районна прокуратура – 
Пазарджик е възможно длъжността „младши прокурор“, която предстои да се 
оваканти през месец юли 2020г., да се планира и обяви за заемането й чрез 
конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

 
Районна прокуратура – Стара Загора 
 
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора в 

органа са налице 4 (четири) щатни длъжности „младши прокурор“. 
От посочените длъжности 1 (една) е обявена на конкурс през 2019г., 

като одобреният, с решение на Колегията по протокол № 25/29.07.2019г., 
кандидат за длъжността – Стефка Георгиева, към момента преминава 
задължителното първоначално обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в НИП. 
След успешното му завършване през 2020 г. предстои назначаването й по 
реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ на заявената от нея длъжност „младши 
прокурор“ в органа. 

Останалите 3 (три) длъжности предстои да се овакантят юли месец 
2020г., с оглед изтичащия срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на младшите 
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прокурори в органа, назначени с решение на Колегията № 18/26.06.2018 г., от 
които: 

- 1 (един) от конкурс 2016 г., с прекъснато обучение в НИП, продължил 
обучението си с випуск 2017-2018 г. – Ивелина Красимирова Косева; 

- 2 (двама) с еднакъв бал, от конкурс 2017г., при обявена 1 (една) 
длъжност - Мирела Бончева Василева и Лъчезар Светлинов Иванов. 

С оглед задължението на Колегията да назначи и двамата кандидати, 
предвид липсата на разписани критерии в такива хипотези, с решение на 
Пленума по протокол № 18/21.06.2018 г. в Районна прокуратура - Стара 
Загора е трансформирана 1 (една) свободна длъжност "прокурор" в 1 (една) 
длъжност "младши прокурор". Тъй като посоченото оптимизиране касае 
изкуствено завишаване на утвърдения щат на прокуратурата, на конкурс за 
младши прокурори през 2020г., следва да се планират и обявят 2 (две) от 
длъжностите "младши прокурор", които предстои да се овакантят през юли 
месец 2020г. Третата длъжност следва да се трансформира в длъжност 
"прокурор" в Районна прокуратура - Стара Загора, която да послужи за 
назначаването на един от младшите прокурори в органа на длъжност 
"прокурор", след изтичане на двугодишния му срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ 
през месец юли 2020г. 

Районна прокуратура – Казанлък 
 
От наличните 2 (две) щатни длъжности „младши прокурор“ в Районна 

прокуратура – Казанлък, 1 (eдна) е обявена на конкурс през 2019г. Към 
настоящия момент заявилият желание за органа кандидат за младши 
прокурор – Венета Николова, е на обучение в НИП, а през 2020г., след 
успешното му преминаване, предстои да бъде назначена на длъжността 
„младши прокурор“ в органа. 

Втората длъжност е заета от младшия прокурор от конкурс 2018г. -
Стойчо Делев Стойчев, чиито двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 
1 от ЗСВ изтича през 2021г. 

С оглед на изложеното, по отношение на Районна прокуратура – 
Казанлък не е налице възможност за обявяване на конкурс за „младши 
прокурор“ през календарната 2020г. 

 
Районна прокуратура – Хасково 
 
В щатната численост на Районна прокуратура – Хасково са налице 2 

(две) щатни длъжности „младши прокурор“, усвоени от конкурси, обявени 
през 2017г. и 2018г.  

Едната е заета от младшия прокурор от конкурс 2018 г. – Анелия 
Йорданова Ангелова, чиито двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 
от ЗСВ изтича през 2021г.  

Втората щатна длъжност „младши прокурор“ в органа предстои да се 
оваканти от младшия прокурор с изтичащ през месец юли 2020г. срок по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ – Дельо Валентинов Делев, като същата има възможност да 
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се планира и обяви на централизиран конкурс за младши прокурори през 
календарната 2020г. 

 
Районна прокуратура – Харманли 
 
Към настоящия момент в Районна прокуратура – Харманли е налице 1 

(eдна) свободна длъжност „младши прокурор“, разкрита с решение на 
Пленума по протокол № 01/23.01.2020 г., по предложение на главния 
прокурор, като същата може да бъде планирана и обявена на конкурс през 
2020г. 

 
 
 
Районна прокуратура – Свиленград 
 
Наличната 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в органа е заета 

от младшия прокурор от конкурс 2018 г. – Десислава Илиянова Садова, 
чиито срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ изтича през 2021г. С оглед 
на това, по отношение на Районна прокуратура – Свиленград не е налице 
възможност за обявяване на централизиран конкурс за младши магистрати 
през 2020г. 

 
Районна прокуратура – Димитровград 
 
Наличните 2 (две) щатни длъжности „младши прокурор“ в Районна 

прокуратура – Димитровград са обявени на конкурс, с решение на Колегията 
по протокол № 03/30.01.2019г., като кандидатите за младши прокурори, 
заявили желание за органа – Радослава Аврамова и Кристияна Попова - 
Митова, към настоящия момент са на задължителния 9 – месечен курс по чл. 
249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. По отношение на тях, през месец юли 2020г. предстои 
назначение на длъжност „младши прокурор“ в органа, след успешно 
завършване на обучението им в НИП. 

През 2020г. за Районна прокуратура – Димитровград не е налице 
възможност за обявяване на конкурс за младши прокурор. 

 
Районна прокуратура – Кърджали 
 
На централизиран конкурс за младши прокурори през 2020г. по 

отношение на Районна прокуратура – Кърджали може да се предвиди 
обявяване на наличната щатна длъжност „младши прокурор“, която предстои 
да се оваканти през месец юли 2020г., когато изтича срокът по чл. 240, ал. 1 
от ЗСВ на младшия прокурор в органа – Веско Беров Ириков. 

 
Районна прокуратура – Смолян 
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В Районна прокуратура - Смолян не е налице вакантна длъжност 
„младши прокурор“, тъй като наличната е усвоена от младшия прокурор от 
конкурс 2018 г. – Нено Генчев Димов, чиито срок на назначение по чл. 240, 
ал. 1 от ЗСВ изтича през 2021г. Така през 2020 г. не е налице възможност за 
обявяване и провеждане на централизиран конкурс по чл. 176, ал.1, т. 1 от 
ЗСВ за Районна прокуратура – Смолян.  

 
Районна прокуратура - Велико Търново  
 
Трите длъжности  „младши прокурор“ в Районна прокуратура –Велико 

Търново са обявени на конкурси през 2017, 2018 и 2019 г. 
От проведения през 2018 г. конкурс, след успешно завършване на 

обучението в НИП през 2019 г., в Районна прокуратура – Велико Търново е 
назначен 1 (eдин) младши прокурор – Калина Стоянова Гроздева, чиито 
двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ изтича през месец 
юли 2021г.  

Одобреният, с решение на Колегията по протокол № 25/29.07.2019г. 
кандидат за длъжността от обявения през 2019 г. конкурс - Мирослава 
Генчева, предстои да бъде назначена, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, 
след успешно завършване на обучението по чл. 249, ал.1, т. 1 от ЗСВ в НИП 
през 2020 г. 

Последната щатна длъжност „младши прокурор“ в органа ще се 
оваканти от младшия прокурор с изтичащ през месец юли 2020г. срок по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ – Цонко Николов Кръстев, като същата има възможност да 
се планира и обяви на централизиран конкурс за младши прокурори през 
календарната 2020г. 

 
Районна прокуратура - Плевен 
  
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Плевен, в органа 

са налице 3 (три) щатни длъжности „младши прокурор“, от които 1 (eдна) е 
заета от назначения, с решение на Колегията по протокол № 18/26.06.2018г. 
младши прокурор – Неделчо Митев Тончев, успешно завършил обучението 
си в НИП, с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2020г.  

Останалите 2 (две) длъжности са обявени на конкурс през 2019г. Към 
настоящия момент заявилите желание за органа кандидати за младши 
прокурори – Елеонора Янева и Елена Паунова, са на обучение в НИП, а през 
2020г., след успешното му преминаване, предстои да бъдат назначени на 
длъжността „младши прокурор“ в органа. 

С оглед изложените данни за органа, на конкурс за младши прокурор в 
Районна прокуратура – Плевен през 2020 г. може да бъде планирана 
длъжността „младши прокурор“, която предстои да се оваканти през юли 
2020г., поради изтичане на двугодишния срок на назначение по чл. 240, ал. 1 
от ЗСВ. 
 

Районна прокуратура – Габрово 
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Наличната 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в органа е заета 

от младшия прокурор от конкурс 2018г. – Васко Симеонов Пашев, чиито 
срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ изтича през 2021г. С оглед това, 
по отношение на Районна прокуратура – Габрово не е налице възможност за 
обявяване на централизиран конкурс за младши магистрати през 2020г. 
 

Районна прокуратура - Русе 
 
Трите длъжности „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Русе са 

разпределени в обявените през 2017, 2018 и 2019г. конкурси. 
Една от щатните длъжности „младши прокурор“ в органа е заета от 

назначения, с решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019г., младши 
прокурор - Елена Георгиева Николова, с изтичащ през 2021 г. срок по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ. 

От обявения през 2019 г. конкурс, 1 (един) младши прокурор, заявил 
желание за органа – Васил Господинов, предстои през 2019 г. да бъде 
назначен, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, след успешно завършване на 
обучението в НИП по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

От проведения през 2017 г. конкурс в Районна прокуратура – Русе е 
назначен 1 (eдин) младши прокурор – Виктория Петрова Георгиева, чиито 
двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ изтича през месец 
юли 2020г., когато предстои да бъде назначена на длъжност „прокурор“ и да 
оваканти длъжността за „младши прокурор“ в органа. Същата може да 
послужи за планиране и обявяване на конкурс за младши прокурори през 
2020г. 
 

Районна прокуратура – Ловеч 
 
В Районна прокуратура - Ловеч не е налице свободна длъжност „младши 

прокурор“, която да се обяви на централизиран конкурс за младши 
магистрати за календарната 2020г. Наличната щатна длъжност в органа е 
усвоена от проведения през 2018г. конкурс, като срока на назначение по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ на младшия прокурор – Мирослав Александров Георгиев, 
изтича през 2021г. 

 
Районна прокуратура - Варна  
 
Към настоящия момент в щатната численост на Районна прокуратура – 

Варна са налице 7 (седем) щатни длъжности „младши прокурор“, 1 (една) от 
които преразпределена с решение на Пленума по протокол № 26/07.11.2019 
г., от Районна прокуратура – Провадия, считано от 01.01.2020г., с оглед 
оптимизиране щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 
194, ал. 1 от ЗСВ.  

Посочените щатни длъжности „младши прокурор“, са разпределени 
както следва : 
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- 3 (три) длъжности са обявени на конкурс, с решение на Колегията по 
протокол № 03/31.01.2019г., като кандидатите за младши прокурори, заявили 
желание за органа – Светлозар Кабакчиев и Диян Гатев, както и Тихомир 
Тихов – заявил желание за Районна прокуратура – Провадия (понастоящем 
преразпределена към Районна прокуратура - Варна), към настоящия момент 
преминават задължителния 9 – месечен курс по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. По 
отношение на тях, през месец юли 2020г. предстои назначаване на длъжност 
„младши прокурор“ в Районна прокуратура-Варна, след успешно завършване 
на обучението им в НИП.  

- 3 (три) щатни длъжности са заети от назначените, с решение на 
Колегията по протокол № 19/26.06.2019 г. младши прокурори от конкурс 
2018 г., с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2021 г. – Димитър 
Петров Димитров, Александра Захариева Христова и Петко Николов Попов. 

Останалата 1 (една) щатна длъжност в органа е усвоена от конкурс от 
2017 г., като същата предстои да се оваканти през месец юли 2020 г., когато 
изтича двугодишният срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на назначения, с решение 
на Колегията по протокол № 18/26.06.2018г. младши прокурор – Калоян 
Веселинов Кръстев. Именно тази длъжност, може да се планира за 
обявяването й на конкурс за младши магистрати през 2020г. 
 

Районна прокуратура – Добрич  
 

В щатната численост на Районна прокуратура – Добрич са налице 2 (две) 
щатни длъжности „младши прокурор“, усвоени от конкурси, обявени през 
2017г. и 2018г.  

Едната е заета от младшия прокурор от конкурс 2018г. – Валерия 
Симеонова Златева, чиито двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от 
ЗСВ изтича през 2021г.  

Втората щатна длъжност „младши прокурор“ в органа предстои да се 
оваканти от младшия прокурор с изтичащ през месец юли 2020г. срок по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ – Даниела Христова Тепавичарова, като същата има 
възможност да се планира и обяви на централизиран конкурс за младши 
прокурори през календарната 2020г. 

 
Районна прокуратура – Шумен 
 
От наличните по щат 3 (три) длъжности в органа, 2 (две) са заети от 

проведените конкурси за младши прокурори през 2017 г. и 2018 г., а 1 (една) 
разкрита с решение на Пленума по протокол № 01/23.01.2020 г., по 
предложение на главния прокурор за оптимизиране щатната численост на 
органа чрез съкращаване на вакантна длъжност „прокурор“ в органа и 
трансформирането й в длъжност „младши прокурор“.  

Двугодишният срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на младшия 
прокурор от конкурс от 2018 г. – Кирил Петков Русев, назначен на 
длъжността, с решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019 г., изтича 
през 2021 г. 
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Усвоената от конкурс от 2017 г. длъжност „младши прокурор“, предстои 
да се оваканти през месец юли 2020 г., когато изтича двугодишният срок по 
чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на назначения, с решение на Колегията по протокол № 
18/26.06.2018г. младши прокурор – Красимира Ипократова Ипократова. 
Именно тази длъжност, както и новоразкритата щатна длъжност „младши 
прокурор“ в органа могат да се планират за обявяването им на конкурс за 
младши магистрати през 2020г. 

 
Районна прокуратура – Разград 

 
В Районна прокуратура – Разград са налице 2 (две) щатни длъжности 

„младши прокурор“, от които : 
Първата е заета от младшия прокурор от конкурс от 2018 г. – Кристиян 

Димитров Петров, назначен в органа по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, с 
решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019г., чиито срок по чл. 240 
от ЗСВ изтича през 2021г.  

Втората е заета от младшия прокурор от конкурс 2017 г. – Галин 
Галенов Тупев, чиито двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от 
ЗСВ изтича през 2020 г., като същата може да се предвиди за обявяването й 
на централизиран конкурс през календарната 2020г. 
 

Районна прокуратура – Търговище 
 
Наличната 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в органа е 

усвоена от конкурс от 2017г., като същата предстои да се оваканти през 
месец юли 2020 г., когато изтича двугодишния срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ 
на назначения, с решение на Колегията по протокол № 18/26.06.2018г. 
младши прокурор – Мартин Любомиров Кузманов. Именно тази длъжност в 
органа, може да се планира за обявяването й на централизиран конкурс по 
реда на чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ през 2020г. 

 
Районна прокуратура – Силистра 
 
На централизиран конкурс за младши прокурори през 2020г. в Районна 

прокуратура – Силистра може да се предвиди за обявяване наличната щатна 
длъжност „младши прокурор“, която предстои да се оваканти през месец юли 
2020 г. от младшия прокурор в органа, с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от 
ЗСВ – Магдалина Недялкова Христова. 

 
Районна прокуратура - Бургас 
 
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Бургас, в органа 

са налице 5 (пет) щатни длъжности „младши прокурор“, обявени  на 
конкурси през 2017, 2018 и 2019 година. 

От проведения през 2018г. конкурс, 2 (две) длъжности са усвоени от 
назначените, с решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019г. младши 
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прокурори, успешно завършили обучението си в НИП, с изтичащ срок по чл. 
240, ал. 1 от ЗСВ през 2021 г. – Виолета Здравкова Ангелова и Богомила 
Николаева Колева. 

2 (две) длъжности са обявени на конкурс, с решение на Колегията по 
протокол № 03/30.01.2019 г., от които 1 (една) за органа и 1 (една) за Районна 
прокуратура – Несебър (понастоящем преразпределена, с решение на 
Пленума по протокол № 26/07.11.2019г. в Районна прокуратура - Бургас, 
считано от 01.01.2020 г.). Одобреният кандидат, заявил желание за Бургас – 
Вероника Николова, е с отложено обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в 
НИП, като същата ще продължи със следващия випуск 2020-2021 г. Вторият 
кандидат за младши прокурор – Методи Велков, предстои да бъде назначен 
на длъжност „прокурор“ в органа, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, след 
успешно завършване на обучението му през 2020 г. 

От проведения през 2017 г. конкурс в Районна прокуратура – Бургас е 
назначен 1 (eдин) младши прокурор – Ваня Стойчева Георгиева, за която 
през месец юли 2020г., поради изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ, 
предстои назначение на длъжност „прокурор“. Именно тази длъжност 
„младши прокурор“ може да се предвиди за обявяване на конкурс по реда на 
чл. 176, ал.1 ,т. 1 от ЗСВ през 2020 г. 

 
Районна прокуратура - Сливен 
 
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Сливен, в органа 

са налице 3 (три) щатни длъжности „младши прокурор“, от които 1 (eдна) е 
заета от назначения, с решение на Колегията по протокол № 18/26.06.2018 г. 
младши прокурор, успешно завършил обучението си в НИП, с изтичащ срок 
по чл. 240 от ЗСВ през 2020г. – Христо Иванов Христов. 

Останалите 2 (две) длъжности, са усвоени от конкурс 2019г., от които 
едната от кандидата за младши прокурор, заявил желание за органа - Цветан 
Симеонов, който към настоящия момент преминава задължителното 
първоначално 9 – месечно обучение в НИП. Втората от кандидата - Даниела 
Маркова, заявила желание за Районна прокуратура – Нова Загора 
(преразпределена в Районна прокуратура – Сливен с решение на Пленума по 
протокол № 26/07.11.2019 г.), която е с отложено обучение за следващия 
випуск 2020-2021г. 

С оглед изложеното, по отношение на Районна прокуратура - Сливен 
през 2020г. за заемането чрез централизиран конкурс по чл. 176, ал.1, т. 1 от 
ЗСВ може да се планира длъжността „младши прокурор“, която предстои да 
се оваканти през 2020 г., с оглед изтичащ срок на назначение по чл. 240, ал. 1 
от ЗСВ. 

 
Районна прокуратура – Ямбол 
 
Видно от щатната численост на Районна прокуратура – Ямбол, са налице 

3 (три) длъжности „младши прокурор“, от които 1 (eдна) вакантна (разкрита, 
по предложение на главния прокурор, с решение на Пленума по протокол № 
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01/23.01.2020 г., чрез оптимизиране щатната численост на органа и 
съкращаване на вакантна длъжност „прокурор“ в органа и трансформирането 
й в длъжност „младши прокурор“.)  

Останалите 2 (две) длъжности са усвоени от обявените конкурси през 
2017г. и 2018г.  

Младшият прокурор от конкурс от 2018г. – Петър Иванов Чираков, 
назначен на длъжността с решение на Колегията по протокол № 
19/26.06.2019г., предстои да оваканти длъжността през 2021г., когато изтича 
двугодишният му срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ. 

Усвоената от конкурс от 2017 г. длъжност „младши прокурор“, предстои 
да се освободи през месец юли 2020г., когато изтича срокът по чл. 240, ал. 1 
от ЗСВ на назначения, с решение на Колегията по протокол № 
18/26.06.2018г. младши прокурор – Мерйем Мюмюнова Алиева. Именно тази 
длъжност, както и вакантната длъжност „младши прокурор“ в органа, могат 
да се планират и обявят на централизиран конкурс младши магистрати през 
2020г. 

Видно от гореизложеното, от наличните 104 (сто и четири) щатни 
длъжности „младши прокурор“, заетите са общо 64 (шестдесет четири), както 
следва: 

- 32 (тридесет и две) длъжности са усвоени от назначените, с решение на 
Колегията по протокол № 18/26.06.2018г., младши прокурори, сред които 31 
(тридесет и един) от конкурс 2017 г. и 1 (един) от конкурс 2016 г., отложил 
обучението си по чл. 249, ал.1, т. 1 от ЗСВ за следващ випуск. Двугодишният 
срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ на посочените младши магистрати 
изтича през 2020 г.  

- 32 (тридесет и две) длъжности са заети от назначените, с решение на 
Колегията по протокол № 19/26.06.2019г., младши прокурори, успешно 
завършили задължителното първоначално обучение в НИП, чиито срок на 
назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ изтича през 2021 г. От посочените 
длъжности, 31 (тридесет и една) са от конкурс, обявен през 2018г. и 1 (една), 
заета от кандидат от конкурс 2017 г., отложил обучението си по чл. 249, ал. 1 
от ЗСВ в НИП със випуск 2018-2019 година. 

Към настоящия момент задължителният 9 – месечен курс на обучение в 
Националния институт на правосъдието преминават 34 (тридесет и четирима) 
кандидати за младши прокурори от конкурс 2019 г., при обявени 36 (тридесет 
и шест) длъжности за „младши прокурор“. Двама от одобрените кандидати, а 
именно – Вероника Николова – заявила желание за длъжността в Районна 
прокуратура – Бургас и Даниела Маркова – заявила желание за длъжността в 
Районна прокуратура – Нова Загора (понастоящем Районна прокуратура – 
Сливен), с оглед отложено обучение в НИП по чл. 249, ал. 1 от ЗСВ, ще 
продължат със следващия випуск 2020-2021 година. През месец юли 2020г., 
по отношение на посочените 34 (тридесет и четири) кандидати, след успешно 
завършване на обучението им по чл. 249, ал. 1, т .1 от ЗСВ, предстои 
Колегията да вземе решение за тяхното назначаване по чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ 
на длъжността, за която са одобрени.  
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В хода на анализа на възможностите за обявяване на конкурс по реда на 
чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Комисията взе предвид и наличните 4 (четири) 
свободни длъжности „младши прокурор, както следва : 

- 3 (три) длъжности разкрити, по предложение на главния прокурор, с 
решение на Пленума по протокол № 01/23.01.2020 г., от които по 1 (една) в 
Районна прокуратура – Харманли, Районна прокуратура – Шумен и Районна 
прокуратура – Ямбол. 

- 1 (една) длъжност в Софийска районна прокуратура, останала неусвоена 
от конкурс 2017г., с оглед решение на Колегията по протокол № 
18/26.06.2018г., с което, след проведеното обучение в НИП, не назначи 1 
(един) от кандидатите, заявил желание за органа, тъй като не спазва в цялост 
изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати и не притежава в пълнота необходимите нравствени качества за 
заемане на длъжността. 

При преценката на възможностите за обявяване на централизиран 
конкурс, Комисията обърна специално внимание на Районна прокуратура - 
Стара Загора, където въпреки, че е налице предстоящо овакантяване през 
месец юли 2020г. на 3 (три) длъжности „младши прокурор“, с оглед 
изтичащи срокове по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ, за обявяването на конкурс по 
отношение на органа следва да се планират само 2 (две) от тях. Третата 
длъжност е разкрита с решение на Пленума по протокол № 18/21.06.2018 г. за 
обезпечаване на 2 (двама) кандидати с еднакъв бал от конкурс 2017г., при 
обявена 1 (една) длъжност в органа. Посоченото оптимизиране касае 
изкуствено завишаване на щатната численост на органа, с оглед на което 
Комисията счита, че длъжността не следва да се планира и обявява на 
централизиран конкурс през 2020г., а да се трансформира в длъжност 
"прокурор" в Районна прокуратура - Стара Загора, която да послужи за 
назначаването на един от младшите прокурори в органа на длъжност 
"прокурор", след изтичане на двугодишния му срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ 
през месец юли 2020г. 

 

С оглед на извършения анализ, съобразно предложението на главния 
прокурор, както и за гарантиране ежегодното провеждане на централизиран 
конкурс, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската 
колегия на Висшия съдебен съвет, счита за необходимо да бъдат планирани и 
обявени на конкурс 35 (тридесет и пет) длъжности „младши прокурор", 
сред които свободните 4 (четири) длъжности, както и тези 31 (тридесет и 
една), от общо 32 (тридесет и двете) длъжности, които предстои да се 
овакантят през месец юли 2020г., а именно: 
 

 Орган на съдебната власт Брой длъжности 
1. Районна прокуратура – Благоевград 1 (една) длъжност 
2. Районна прокуратура – Разлог 1 (една) длъжност 
3. Районна прокуратура – Видин 1 (една) длъжност 
4. Районна прокуратура – Враца 1 (една) длъжност 
5. Районна прокуратура – Монтана 1 (една) длъжност 
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2. МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 

 

Към настоящия момент в окръжните следствени отдели в окръжните 
прокуратури са налице 59 (петдесет и девет) щатни длъжности „младши 
следовател“, а именно: 

- Следствен отдел в Специализирана прокуратура – 12 (дванадесет) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград – 3 
(три) щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Монтана – 2 (две) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Перник – 1 (една) 
щатна длъжност; 

- Следствен отдел в Софийска градска прокуратура – 9 (девет) щатни 
длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив – 4 
(четири) щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора – 1 
(една) щатна длъжност; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково – 1 (една) 
щатна длъжност; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Кърджали - 2 (две) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Смолян – 1 (една) 
щатна длъжност; 

6. Районна прокуратура – Перник 1 (една) длъжност 
7. Районна прокуратура – Сливница 1 (една) длъжност 
8. Софийска районна прокуратура 8 (осем) длъжности 
9. Районна прокуратура – Пазарджик 1 (една) длъжност 
10. Районна прокуратура – Стара Загора 2 (две) длъжности 
11. Районна прокуратура – Хасково 1 (една) длъжност 
12. Районна прокуратура – Харманли 1 (една) длъжност 
13. Районна прокуратура – Кърджали 1 (една) длъжност 
14. Районна прокуратура – Велико Търново 1 (една) длъжност 
15. Районна прокуратура – Плевен 1 (една) длъжност 
16. Районна прокуратура – Русе 1 (една) длъжност 
17. Районна прокуратура – Варна 1 (една) длъжност 
18. Районна прокуратура – Добрич 1 (една) длъжност 
19. Районна прокуратура – Шумен 2 (две) длъжности 
20. Районна прокуратура – Разград 1 (една) длъжност 
21. Районна прокуратура – Търговище 1 (една) длъжност 
22. Районна прокуратура – Силистра 1 (една) длъжност 
23. Районна прокуратура – Бургас 1 (една) длъжност 
24. Районна прокуратура – Сливен 1 (една) длъжност 
25. Районна прокуратура – Ямбол 2 (две) длъжности 
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- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново - 2 
(две) щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен – 1 (една) 
щатна длъжност; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово – 1 (една) 
щатна длъжност; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Русе - 2 (две) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Ловеч - 1 (една) 
щатна длъжност; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна – 3 (три) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Добрич - 1 (една) 
щатна длъжност; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Шумен - 1 (една) 
щатна длъжност; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Разград - 2 (две) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище - 1 
(една) щатна длъжност; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра - 2 (две) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Бургас – 3 (три) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен - 2 (две) 
щатни длъжности; 

- Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Ямбол - 1 (една) 
щатна длъжност; 

 

Следствен отдел в Специализирана прокуратура 
 
В органа са налице 12 (дванадесет) щатни длъжности „младши 

следовател“, разпределени както следва :  
5 (пет) са усвоени от назначените, с решение на Колегията по протокол 

№ 19/26.06.2019 г., кандидати за младши следовател, успешно преминали 
курса на обучение в НИП, с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 
2021г., а именно: Калоян Красимиров Кондев, Марина Иванова Лачева – 
Николова, Калоян Жанов Киров, Кирил Петков Петков и Галя Димитрова 
Николова - Щрасер 

6 (шест) длъжности са обявени на конкурс, с решение на Колегията по 
протокол № 03/30.01.2019 г., като кандидатите за младши следователи, 
заявили желание за органа са : Георги Тренчев, Елена Делийска, Виктор 
Михов, Лиляна Божилова, Пепа Господинова-Узунова и Иван Диков. Същите 
към настоящия момент преминават задължителния 9 – месечен курс по чл. 
249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. По отношение на тях, през 2020 г. предстои 
назначаване на длъжност „младши следовател“ в Специализираната 
прокуратура, след успешно завършване на обучението им в НИП. 
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С оглед необходимостта от кадрово обезпечаване на Следствения отдел 
на Специализираната прокуратура, произтичаща от дейността му, 
отличаваща се с дела с фактическа и правна сложност, значителен брой 
обвиняеми лица, висока средна натовареност на 1 (един) следовател, както и 
липсата на длъжности „младши следовател“ в органа, които да се предвидят 
за планиране на конкурс през 2020г., по предложение на главния прокурор, с 
решение по протокол № 01/23.01.2019г., Пленумът разкри нови 5 (пет) 
длъжности „младши следовател“. Посоченото оптимизиране е извършено 
чрез съкращаването на 5 (пет) длъжности „следовател“ от ниско натоварената 
Национална следствена служба, от които 1 (една) свободна длъжност и 4 
(четири), които предстоят да се овакантят до месец март 2020г., поради 
пенсиониране, а именно - 14.02.2020 г., 19.02.2020 г., 02.03.2020 г. и 
16.03.2020 г. 

Именно посочените 5 (пет) новоразкрити длъжности „младши 
следовател“ следва да се планират и обявят на централизиран конкурс през 
2020г. 
 
 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград  
 

Видно от щатната численост на Окръжна прокуратура - Благоевград, в 
органа са налице 3 (три) щатни длъжности „младши следовател“, от които 2 
(две) са заети от Михаил Димитров Крачунов и Дафина Петрова Димова, 
назначени с решение на Колегията по протокол № 18/26.06.2018г., с изтичащ 
срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2020 г. Третата длъжност е заета от Васил 
Василев, обучаващ се в НИП, които през 2020 г. предстои да бъде назначен 
по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ на заявената от него длъжност „младши 
следовател“ в органа, след успешно завършване на обучението. 

С оглед изложеното, Комисията счита, че по отношение на Окръжния 
следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград е налице възможност 
за планиране и обявяване на централизиран конкурс през 2020г. на двете 
длъжности „младши следовател“ в органа, които предстоят да се овакантят 
юли 2020г.   
 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Монтана  
 

Младшите следователи по щат в Окръжна прокуратура – Монтана са 
общо 2 (двама), разпределени както следва: 

1 (една) длъжност е обявена на конкурс през 2019 г., като кандидатът за 
младши следовател – Александър Георгиев, заявил желание за органа, към 
настоящия момент преминава обучението си в НИП. През 2020 г., след 
успешно завършване на курса, предстои назначаването му по реда на чл. 
258а, ал. 3 от ЗСВ. 

Втората длъжност е заета от назначения, с решение на Колегията по 
протокол №18/26.06.2018г. младши следовател Мария Леткова Владимирова-
Андреева, с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2020г. Именно тази 
длъжност може да се предвиди за обявяването й на централизиран конкурс 
през календарната 2020г. 
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Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Перник 
 

Наличната 1 (една) щатна длъжност „младши следовател“ в органа е заета 
от проведения през 2017г. конкурс, като срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на 
назначения през 2018 г. младши следовател – Марина Николаева Николова, 
изтича през 2020г. Така по отношение на Окръжен следствен отдел в 
Окръжна прокуратура - Перник е налице възможност същата длъжност да 
бъде планирана и обявена на конкурс за младши следовател през 2020г. 

 
Следствен отдел в Софийска градска прокуратура 
 

В Следствения отдел на Софийска градска прокуратура са налице общо 
9 (девет) щатни длъжности „младши следовател“, от които: 

- 1 (eдна) вакантна длъжност „младши следовател“, разкрита с решение 
на Пленума по протокол № 01/23.01.2020г., чрез трансформиране на вакантна 
длъжност „следовател“ в органа; 

- 1 (една) длъжност, обявена на конкурс през 2018 г., като младшият 
следовател - Елица Венциславова Точева, назначена на длъжността с 
решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019 г., е с изтичащ срок по 
чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2021 г.  

- 2 (две) длъжности са обявени на конкурс през 2019 г., като единият 
кандидат, заявил желание за органа – Елица Иванова, е с отложено 
задължително първоначално обучение в НИП. Същата ще продължи 
обучението си с випуск 2020-2021 г. Другият кандидат - Елена Василева -
Сукалийска, към настоящия момент преминава задължителния 9 – месечния 
курс по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.  

Останалите 5 (пет) длъжности са усвоени от назначените, с решение на 
Колегията по протокол № 18/26.06.2018г. младши следователи от конкурс 
2017 г. – Велислав Велизаров Величков, Биляна Николаева Христова, Атанас 
Георгиев Доцински, Мая Любчова Узунова и Весела Драгомирова Стоева, с 
изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2020г.  

По отношение на Следствения отдел на Софийска градска прокуратура 
през 2020 г. е налице възможност на конкурс за младши следователи да бъдат 
планирани и обявени общо 6 (шест) длъжности, от които 5 (пет) длъжности 
„младши следовател“ в органа, които предстоят да се овакантят през месец 
юли 2020г., както и наличната свободна длъжност. 
 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив 
 

В органа са налице 4 (четири) щатни длъжности „младши следовател“, 
разпределени както следва :  

1 (eдна) вакантна длъжност „младши следовател“, разкрита с решение на 
Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 01/23.01.2020г., чрез 
трансформиране на вакантна длъжност „следовател“ в органа. 

2 (две) длъжности са усвоени от назначените, с решение на Колегията по 
протокол № 25/29.07.2019 г., кандидати за младши следователи в органа, от 
които - един от конкурс през 2018 г.– Диана Георгиева, с прекъснато 
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обучение в НИП за следващия випуск 2019 – 2020 г. и един кандидат, заявил 
желание за органа от конкурс 2019 г. - Александра Ножарова. По отношение 
на тях, след преминаване на задължителното обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 
от ЗСВ през 2020г. предстои назначаване по чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ. 

Третата длъжност е усвоена от назначения, с решение на Колегията по 
протокол № 18/26.06.2018г., кандидат за младши следовател - Десислава 
Илиева Драголова, успешно преминала курса на обучение в НИП, с изтичащ 
срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г. С оглед предстоящото освобождаване на 
длъжността, същата може да се планира и обяви на конкурс за младши 
следовател през 2020г., заедно с наличната свободна длъжност в органа. 

 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора 

 

Видно от актуалната щатна численост на Окръжна прокуратура – Стара 
Загора, в органа е налице 1 (една) щатна длъжност „младши следовател“, на 
която с решение на Колегията по протокол 19/26.06.2019 г. е назначен Иван 
Минев Кайряков от конкурс, обявен през 2018 г. Двугодишният срок на 
неговото назначаване по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ изтича през 2021г. 

Така за календарната 2020 г. не е налице възможност за обявяване и 
провеждане на централизиран конкурс за младши следовател в Окръжен 
следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора. 

 
 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково 
 

В органа е налице 1 (eдна) щатна длъжност „младши следовател“, 
обявена на конкурс през 2019 г., като кандидатът, заявил желание за органа - 
Димитър Димитров, към момента преминава задължителния 9 –месечен курс 
на обучение в НИП. През 2020 г., след успешното му завършване, предстои 
назначаването му на длъжност „младши следовател“, съобразно заявеното му 
желание. С оглед изложеното, по отношение на Окръжния следствен отдел в 
Окръжна прокуратура – Хасково не е налице възможност за обявяване на 
централизиран конкурс по чл. 176, ал.1, т. 1 от ЗСВ през 2020г. 
 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали 
 

Съгласно актуалното щатно разписание в Окръжна прокуратура – 
Кърджали са налице 2 (две) щатни длъжности „младши следовател“, от които 
едната е обявена на конкурс през 2019 г., като към настоящия момент 
кандидатът за младши следовател, заявил желание за органа - Орлин Бозов, 
преминава обучението си в НИП. През 2020 г., след успешното му 
завършване, предстои назначаването му по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ. 

Втората щатна длъжност „младши следовател“ в органа предстои да се 
оваканти от младшия следовател с изтичащ през месец юли 2020г. срок по 
чл. 240, ал. 1 от ЗСВ – Сийка Михайлова Камбарева, като същата има 
възможност да се планира и обяви на централизиран конкурс за младши 
следователи през календарната 2020г. 
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Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Смолян 
 

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Смолян е налице 1 
(eдна) щатна длъжност „младши следовател“, обявена на конкурс през 2019 
г., на която през 2020 г. предстои да бъде назначен кандидатът за младши 
следовател, заявил желание за длъжността в органа - Веселин Михайлов, 
след успешно преминаване на задължителния първоначален курс на 
обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.  

През 2020 г. по отношение на Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Смолян не е налице възможност за обявяване на конкурс за 
младши магистрати. 

 
 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново 
 

Наличните 2 (две) щатни длъжности „младши следовател“ в органа 
предстоят да се овакантят юли 2020г., когато изтича срокът на назначение по 
чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на младшите следователи в органа от конкурс 2017г. – 
Детелина Кирилова Костадинова и Господин Марков Бумбаров. Именно тези 
длъжности могат да се планират и да се обявят за заемането им чрез 
централизиран конкурс за младши следователи през 2020г. 

 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен 
 

Към настоящия момент в Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Плевен е налице 1 (eдна) щатна длъжност „младши 
следовател“, обявена на конкурс през 2019 г. Одобреният кандидат за 
младши следовател, заявил желание за органа - Петър Стойнев, към 
настоящия момент преминава обучението си в НИП, а през 2020 г., след 
успешното му завършване, предстои назначаването му на длъжността по реда 
на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ.  

Така по отношение на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура 
– Плевен не е налице възможност за обявяване на конкурс за младши 
магистрати през 2020 г. 

 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово 
 
Към настоящия момент в Окръжния следствен отдел в Окръжна 

прокуратура – Габрово е налице 1 (eдна) свободна длъжност „младши 
следовател“, разкрита с решение на Пленума по протокол № 01/23.01.2020 г., 
по предложение на главния прокурор, която може да бъде планирана и 
обявена на конкурс през 2020г. 

 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе 
 

 

В органа са налице 2 (две) щатни длъжности „младши следовател“, от 
които едната е заета от обявения през 2017 г. конкурс, като срока на 
назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на младшия следовател - Людмил Дочев 
Стоянов, изтича през 2020 г. Втората щатна длъжност е разкрита с решение 
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на Пленума по протокол № 20/29.07.2019 г., по предложение на главния 
прокурор, чрез съкращаване на вакантна длъжност „следовател“ от 
Национална следствена служба.  

По предложение на главния прокурор, с решение по протокол № 
01/23.01.2020г. Пленумът на Висшия съдебен съвет, разкри още 1 (една) 
длъжност „младши следовател“, считано от 10.02.2020 г., когато предстои да 
се оваканти 1 (eдна) длъжност „следовател“ в органа, поради пенсиониране. 

С оглед изложеното, Комисията счита, че през 2020 г. за обявяване на 
централизиран конкурс за младши следовател по отношение на Окръжния 
следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе могат се планират и обявят и 
трите от посочените длъжности. 

 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч 
 

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч е налице 1 
(eдна) щатна длъжност „младши следовател“, обявена на конкурс през 2019 
г., на която през 2020г. предстои да бъде назначен кандидатът за младши 
следовател - Моника Гърева, след успешно преминаване на задължителния 
първоначален курс на обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

Поради гореизложеното, по отношение на Окръжен следствен отдел в 
Окръжна прокуратура – Ловеч не е налице възможност за обявяване на 
конкурс за младши магистрати през 2020 г. 

 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна 
 

Видно от щатната численост на Окръжна прокуратура – Варна, в органа 
са налице 3 (три) щатни длъжности „младши следовател“, от които 1 (eдна) е 
заета от младшия следовател от конкурс 2017 г. - Диана Стайкова 
Господинова, назначена с решение на Колегията по протокол № 
18/26.06.2018г., с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2020 г. На 
конкурс през 2017 г. е обявена още 1 (една) длъжност „младши следовател“, 
като одобреният за длъжността кандидат – Лора Деянова Желева, е 
прекъснала задължителното обучение по чл. 249, ал. 1 , т. 1 от ЗСВ, за 
следващия випуск - 2018 – 2019 г. Така, след успешното му преминаване, 
същата е назначена с решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019г. на 
длъжността „младши следовател“ в органа, като срокът ú по чл. 240, ал. 1 от 
ЗСВ изтича през 2021г.  

Последната трета длъжност е обявена на конкурс през 2019 г., като 
кандидатът за младши следовател, заявил желание за органа – Георги 
Иванов, към настоящия момент преминава обучението си в НИП. През 2020 
г., след успешно завършване, предстои назначаването му на заявената от него 
длъжност „младши следовател“. 

С оглед на изложеното, по отношение на Окръжния следствен отдел в 
Окръжна прокуратура – Варна е налице възможност да бъде планирана и 
обявена на конкурс длъжността „младши следовател“, която предстои да се 
оваканти през 2020г., поради изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ. 
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Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Добрич 
 
 

Наличната 1 (една) щатна длъжност „младши следовател“ в органа е 
заета от проведения през 2018 г. конкурс, като срокът по чл. 240 , ал. 1 от 
ЗСВ на назначения през 2019 г. младши следовател - Мая Петрова Петкова, 
изтича през 2021г. 

Така, по отношение на Окръжния следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Добрич не е налице възможност за обявяване на конкурс по 
чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ през 2020г. 

 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Шумен 

 

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Шумен е налице 1 
(eдна) щатна длъжност „младши следовател“, обявена на конкурс през 2019 
г., на която през 2020 г., след успешно преминаване на задължителния 
първоначален курс на обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, предстои да 
бъде назначен заявилият желание за длъжността кандидат за младши 
следовател в органа – Валери Пенев. 

По отношение на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – 
Шумен не е налице възможност за обявяване на конкурс за младши 
магистрати през 2020 г. 
 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград 
 

Към настоящия момент в Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Разград са налице 2 (две) щатни длъжности „младши 
следовател“. Едната предстои да се оваканти през юли 2020 г., когато изтича 
срокът по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на младшия следовател от конкурс 2017 г. - 
Снежана Янкова Стефанова. Втората щатна длъжност е вакантна, разкрита с 
решение на Пленума по протокол № 20/29.07.2019 г., по предложение на 
главния прокурор чрез съкращаване на вакантна длъжност „следовател“ в 
Национална следствена служба.  

През 2020 г. на централизиран конкурс за младши следователи за 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград следва да се 
предвидят и двете налични по щат длъжности.  

 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище 
 

Видно от щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище, в 
органа е налице 1 (една) длъжност „младши следовател“, обявена на конкурс 
през 2019 г. С оглед наличието на двама кандидати, с еднакъв резултат (бал) 
и еднакъв общ успех от държавните изпити, заявили желание за органа – 
Жаклин Господинова и Силвия Мусърлиева, както и поради липсата на 
разписани критерии при еднакви показатели да бъде предпочетен един от 
двамата кандидати, Колегията прие окончателен списък, с който одобри и 
двамата. Към настоящия момент кандидатите за младши следователи 
преминават задължителното първоначално обучение в НИП, като за 
обезпечаване тяхното назначаване по чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, до приключване 
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на тяхното обучение, следва, след анализ на наличните възможности, да се 
предвиди разкриването на още 1 (една) длъжност „младши следовател“ в 
органа. 

С оглед изложеното, по отношение на Окръжния следствен отдел в 
Окръжна прокуратура – Търговище не е налице възможност обявяване на 
конкурс за младши следователи през 2020г.  

 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра 
 

В Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра са 
налице 2 (две) щатни длъжности „младши следовател“, една от които е заета 
от младшия следовател в органа - Цветелина Стоянова Цанева - Андреева от 
конкурс 2018 г., с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2021г.. 

Втората щатна длъжност е разкрита с решение на Пленума по протокол 
№20/29.07.2019г., по предложение на главния прокурор, чрез съкращаване на 
свободна длъжност „следовател“ в Национална следствена служба. Тази 
длъжност следва да се предвиди за обявяването й на конкурс през 2020 г. 
 
 
 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас 
 

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас са налице 
3 (три) щатни длъжности „младши следовател“, от които 1 (eдна) е обявена 
на конкурс през 2019г., на която през 2020 г., след успешно преминаване на 
задължителния първоначален курс на обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в 
НИП, предстои да бъде назначен по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ заявилият 
желание за длъжността кандидат– Мартин Скрипкин.  

Останалите 2 (две) длъжности предстои да се овакантят през юли 2020г., 
когато изтича срокът на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на младшите 
следователи в органа от конкурс 2017г., а именно – Филип Иванов Георгиев и 
Катя Николаева Кузманова – Качарова, като тези длъжности могат да се 
планират за обявяването им на конкурс през 2020г. 
 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен 
 

В Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен са 
налице 2 (две) щатни длъжности „младши следовател“, едната от които е 
заета от младшия следовател в органа от конкурс 2018 г. - Валентин 
Йорданов Славейков, с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2021г.  

Втората щатна длъжност е разкрита с решение на Пленума по протокол 
№01/23.01.2020г., по предложение на главния прокурор, чрез 
трансформиране на вакантна длъжност „следовател“ в органа. Именно тази 
длъжност може да бъде планирана и обявена на конкурс през 2020 г. 

 
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол 

 

Видно от актуалната щатна численост на Окръжна прокуратура – Ямбол, 
в органа е налице 1 (една) щатна длъжност „младши следовател“, на която е 
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назначен младшият следовател от конкурс 2018г. – Мария Кирилова 
Арсенова, чийто срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ изтича през 2021г. 

Видно от кадровото състояние на органа, не е налице възможност за 
обявяване на конкурс за младши следовател в Окръжен следствен отдел в 
Окръжна прокуратура – Ямбол за календарната 2020 г. 
 

Въз основа на изложеното, Комисията установи, че от общия брой 59 
(петдесет и девет) щатни длъжности „младши следовател“, заетите са 30 
(тридесет), от които: 

- 18 (осемнадесет) от младшите следователи от конкурс 2017г., чиито 
срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ изтича през 2020г.  

- 12 (дванадесет), усвоени от младшите следователи от конкурс 2018г., 
назначени с решение на Колегията по протокол № 19/26.06.2019 г., сред 
които и 1 (един) кандидат от конкурс от 2017г., с отложено обучение, 
продължил с кандидатите от випуск 2018 г. – 2019 г. 

Към настоящия момент, задължителния 9 – месечен курс на обучение в 
НИП преминават 21 (двадесет и един) кандидати за младши следователи, от 
които 20 (двадесет) от конкурс 2019 г. и 1 (един) кандидат за длъжността в 
Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив от конкурс 
2018г., отложил обучението си по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. Двугодишният 
срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ на посочените 21 (двадесет и 
един) младши магистрати изтича през 2022 г. Един от одобрените кандидати 
за Следствения отдел в Софийска градска прокуратура от конкурс 2019 г. е 
отложил обучението си за следващия випуск 2020-2021г. 

В хода на анализа на възможностите за обявяване на конкурс по реда на 
чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Комисията взе предвид и наличните 8 (осем) 
свободни длъжности „младши следовател“, както следва: 

- 5 (пет) длъжности „младши следовател“, разкрити, по предложение на 
главния прокурор, с решение на Пленума по протокол № 01/23.01.2020 г., 
сред които по 1 (една) длъжност в следствените отдели в Специализираната 
прокуратура, Софийска градска прокуратура, Пловдив, Габрово и Сливен; 

- 3 (три) длъжности „младши следовател“, от които по 1 (една) в 
окръжните следствени отдели в Окръжна прокуратура – Разград, Силистра и 
Русе. Посочените длъжности са разкрити с решение на Пленума по протокол 
№ 20/29.07.2019 г., по предложение на главния прокурор, чрез съкращаване 
на вакантни длъжности „следовател“ в Национална следствена служба. 
Решението е мотивирано с необходимостта от преодоляване на отчетената 
константно висока натовареност в тях. 

Съобразени са и длъжностите „младши следовател“, разкрити с решение 
на Пленума по протокол № 01/23.01.2020 г., чрез трансформиране на 
длъжности „следовател“ в Национална следствена служба и в Окръжния 
следствен отдел на Окръжна прокуратура – Русе, които предстоят да се 
овакантят, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ , както следва: 

- 4 (четири) длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел на 
Специализираната прокуратура, считано от 14.02.2020г., 19.02.2020г., 
02.03.2020г. и 16.03.2020г. 
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- 1 (една) длъжност „младши следовател“ в Окръжния следствен отдел в 
Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10.02.2020г. 

С оглед извършения анализ на възможностите за обявяване на 
централизиран конкурс за младши следователи за календарната 2020г., след 
като съобрази предложението на главния прокурор и извършеното 
преразпределение на длъжности, Комисията по атестирането и конкурсите 
към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, счита за необходимо, 
да бъдат планирани и обявени на конкурс общо 31 (тридесет и една) 
длъжности „младши следовател", сред които: свободните 8 (осем) 
длъжности, петте, които в изпълнение на решение на Пленума по 
протокол № 01/23.01.2020 г., предстои да се разкрият в съответните 
окръжните следствени отдели, както и тези 18 (осемнадесет) длъжности, 
които ще се овакантят, поради изтичащи срокове по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ 
през месец юли 2020г., а именно: 

 

 Орган на съдебната власт Брой длъжности 
1.  Следствен отдел в Специализираната 

прокуратура 
5 (пет) длъжности 

2. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Благоевград 

2 (две) длъжности 

3. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Монтана 

1 (една) длъжност 

4. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Перник 

1 (една) длъжност 

5. Следствен отдел в Софийска градска 
прокуратура 

6 (шест) длъжности 

6. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Пловдив 

2 (две) длъжности 

7. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Кърджали 

1 (една) длъжност 

8. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Велико Търново 

2 (две) длъжности 

9. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Габрово 

1 (една) длъжност 

10 Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Русе 

3 (три) длъжности 

11. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Варна 

1 (една) длъжност 

12. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Разград 

2 (две) длъжности 

13. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Силистра 

1 (една) длъжност 
 

14. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Бургас 

2 (две) длъжност 

15. Окръжен следствен отдел в Окръжна 
прокуратура – Сливен 

1 (една) длъжност 


