
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 13 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА 

ВРЪЗКА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 8 АПРИЛ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – главен прокурор на Република 

България 

 

ОТСЪСТВАЩИ НЯМА 

 

На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар 

на Висшия съдебен съвет 

 

Откриване на заседанието – 14.00 ч. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Добър ден, колеги! В днешния дневен ред са 

включени 16 точки плюс една извънредна. Извънредната точка – 17, е 

внесена от мен. Това е проект на решение по предложението на главния 

прокурор за налагане на мораториум върху актуализирането на 

основните месечни работни заплати на работещите в съдебната 

система и на други категории лица по ЗСВ и препоръки за ползването на 

платения годишен отпуск в условията на извънредното положение. 

Ако нямате нищо против, да гласуваме анблок дневния ред, 

освен ако някой няма някакво друго предложение. Виждам, че няма 

предложения. 

Гласуване. 
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Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Така предложеният от мен 

дневен ред от 17 точки се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

По внесените допълнения и на основание последвалите 

разисквания по дневния ред 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

I. Оттегля точка 14 от дневния ред 

II. Включва в дневния ред следната допълнителна точка: 

 

17. Проект на решение по предложението на главния 

прокурор за налагане на мораториум върху актуализирането на 

основните месечни работни заплати на работещите в съдебната 

система и на други категории лица по ЗСВ и препоръки за ползването на 

платения годишен отпуск в условията на извънредното положение. 

Внася: Главен прокурор на Република България 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към първа точка от дневния ред. 

Това е проект на решение по предложението на административния 

ръководител на Районна прокуратура-Стара Загора за образуване на 

дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание 

на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура-Стара 

Загора. Внася Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с 

ИВСС“. 

Предлагам да бъде закрито обсъждането на тази точка. Ако 

може, експертите да изключат връзката. Само да ми потвърдите, че сме 

готови, г-жо Машева. 
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(камерите са изключени) 

(камерите са включени) 

 

ИВАН ГЕШЕВ: След гласуване Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет реши: образува дисциплинарно производство по 

отношение на колегата Илчо Петров Петров – прокурор от Районна 

прокуратура-Стара Загора, и на основание чл. 316 от ЗСВ определя 

дисциплинарен състав: г-жа Бошнакова, г-жа Машева и г-н Йордан 

Стоев. Председател и докладчик е г-жа Машева. 

 

Колеги, предлагам да преминем към следващата точка от 

дневния ред – т. 2. Проект на решение за отлагане провеждането на 

събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на 

административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура-Добрич. Внася Комисията по атестирането и конкурсите. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, предложението на 

комисията е да бъде отложено провеждането на насроченото за 

22.04.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за 

избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура-Добрич, поради извънредното положение. 

И точка 2 от предложението за решение е нова дата да се 

определи с последващо решение на Прокурорската колегия, след 

изтичане на срока на обявеното извънредно положение. 

ИВАН ГЕШЕВ: Становища, колеги? (Няма.) 

Режим на гласуване. Който е „за“. (Гласуват всички.) „Против“ 

няма. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Предложението за решение се 

приема в този му вид. 
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(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

2. ОТНОСНО: Отлагане провеждането на събеседване с 

допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен 

ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ОТЛАГА провеждането на насроченото за 22.04.2020 г. 

събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на 

административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура – Добрич, открита с решение на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/08.05.2019 г. (обн. ДВ, 

бр. 40/17.05.2019 г.) 

 

2.2. Нова дата ще се определи с последващо решение на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след изтичане на 

срока на обявеното извънредно положение. 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към точка 3 от дневния ред. Проект 

на решение по предложението на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура-София за назначаване на Радка Симеонова 

Цекова – заместник на административния ръководител – заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура-Ботевград, на длъжност 

„заместник на административния ръководител – заместник-окръжен 

прокурор“ на Окръжна прокуратура-София“. Внася Комисията по 

атестирането и конкурсите. 
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Госпожо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Колеги, предложението е съответно на 

законовите изисквания. Налице са предпоставките за назначаване на 

Радка Симеонова Цекова – заместник на административния 

ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-

Ботевград, на длъжността „заместник на административния ръководител 

– заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура-София, с ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на встъпване в длъжност. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища, мнения? (Няма.) 

Режим на гласуване. Който е „за“. (Гласуват всички.) 

„Против“? Няма „против“. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, 

ал. 3 от ЗСВ, Радка Симеонова Цекова – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура – Ботевград, на длъжност „заместник на 

административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на 

Окръжна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на 

ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати 

на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Преминаваме към точка 4 от дневния ред. 

Проект на решение по заявлението на Зорница Захариева Таскова – 
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заместник на административния ръководител – заместник-градски 

прокурор на Софийска градска прокуратура, за преназначаване на 

основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. Внася Комисията по атестирането и 

конкурсите. 

Отново г-жа Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: По повод постъпила молба от 

г-жа Зорница Таскова – заместник на административния ръководител – 

заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, 

комисията предлага същата да бъде освободена, на основание чл. 160, 

във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2, от длъжността „заместник на 

административния ръководител“ на Софийска градска прокуратура и 

съответно да бъде преназначена на длъжност „прокурор“ в Софийска 

градска прокуратура, считано от датата на взимане на решението. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища, мнения? (Няма.) 

Който е „за“. (Гласуват всички.) „Против“? Няма. 

Режим на гласуване. Който е „за“. (Гласуват всички.) 

„Против“? Няма „против“. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Зорница Захариева Таскова от заеманата 

длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-

градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор 

във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението. 
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4.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, 

Зорница Захариева Таскова на длъжност „прокурор" в Софийска градска 

прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне 

на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори 

и следователи, считано от датата на вземане на решението. 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Точка 5 от дневния ред. Проект на решение по 

молбите на Пламен Георгиев Райнов – прокурор в Окръжна 

прокуратура-Плевен, и на Дойчо Илиев Тарев – прокурор в Софийска 

градска прокуратура, за преместване на основание чл. 194, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт. Внася Комисията по атестирането и 

конкурсите. 

 

Госпожо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, във връзка със 

заявление от Пламен Георгиев Райнов, който е прокурор в Окръжна 

прокуратура-Плевен, и от Дойчо Илиев Тарев – прокурор в Софийска 

градска прокуратура, по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ са налице 

законовите предпоставки, изпълнен е фактическият състав, налице е 

съгласие от двамата административни ръководители за размяна на 

двамата колеги, поради което предложението за решение е: На 

основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ да бъде преместен Пламен Георгиев 

Райнов – прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен, на длъжност 

„прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП“, считано от датата на встъпване в длъжност. 

И точка 2 от проекта на решение е преместване, на 

основание чл.194, ал.2 от ЗСВ, на Дойчо Илиев Тарев – прокурор в 
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Софийска градска прокуратура, на длъжността „прокурор“ в Окръжна 

прокуратура-Плевен, с ранг „прокурор в АП“, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища, предложения? 

(Няма.) Тогава да ги гласуваме анблок така, както ги предложи 

г-жа Машева. 

Режим на гласуване. Който е „за“. (Гласуват всички.) 

„Против“? Няма „против“. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Така предложеният проект за 

решение от Комисията по атестирането и конкурсите се приема. 

 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

5.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Пламен 

Георгиев Райнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, на 

длъжност „прокурор" в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор 

във ВКП и ВАП“, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

5.2. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Дойчо 

Илиев Тарев – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност 

„прокурор“ в Окръжна прокуратура – Плевен, с ранг „прокурор в АП", 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Точка 6 от дневния ред. Проект на решение по 

молбата на Александър Константинов Атанасов – прокурор в Окръжна 

прокуратура-Варна, за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, 
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на длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура. 

Внася Комисията по атестирането и конкурсите. 

Госпожо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението на комисията е да бъде 

оставена без уважение молбата на Александър Константинов Атанасов 

– прокурор в Окръжна прокуратура-Варна, за назначаване по реда на 

чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ във Върховна 

административна прокуратура, поради липса на освободена длъжност 

към настоящия момент. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, мнения, становища? 

Режим на гласуване. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

6. ОТНОСНО: Молба от Александър Константинов Атанасов – 

прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, за назначаване, на основание 

чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ във Върховна 

административна прокуратура 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от Александър 

Константинов Атанасов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, за 

назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност 

„прокурор“ във Върховна административна прокуратура, поради липса 

на освободена длъжност. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Точка 7 от дневния ред. Проект на решение по 

предложението на главния прокурор за поощряване на Галина Щерева 

Радева, освободена с решение на Прокурорската колегия на Висшия 
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съдебен съвет по Протокол № 10/16.03.2020 г., от заеманата длъжност 

„следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-

Пловдив, считано от 06.04.2020 г. Внася Комисията по атестирането и 

конкурсите. 

Госпожо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Проектът на решение е за поощряване, 

на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, на Галина Щерева Радева 

с отличието „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен 

висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на 

служебните задължения и високи нравствени качества. 

И точка втора от решението е възлагане на Дирекция 

„Международна дейност и протокол“ към ВСС организацията относно 

поканването за връчване на отличието на Галина Радева на заседание 

на Прокурорската колегия след изтичане на срока на обявеното 

извънредно положение. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, становища, изказвания? (Няма.) 

Режим на гласуване. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

7.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от 

ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Галина Щерева Радева 

(освободена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет по Протокол № 10/16.03.2020 г. от заеманата длъжност 

„следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – 

Пловдив), с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за 



 11 

проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение 

на служебните задължения и високи нравствени качества. 

7.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и 

протокол“ организацията по поканата с оглед връчване на отличието на 

заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след 

изтичане на срока на обявеното извънредно положение. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Преминаваме към точка 8 от дневния ред. 

Проект на решение по предложението на изпълняващия функциите 

„административен ръководител“ на Районна прокуратура-Варна за 

повишаване на Жасмина Стойчева Колева – прокурор в Районна 

прокуратура-Варна, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг 

„прокурор в АП“. Внася Комисията по атестирането и конкурсите. 

Госпожа Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението е за повишаване на 

основание чл.234 от ЗСВ на Жасмина Стойчева Колева – прокурор в 

Районна прокуратура-Варна, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен 

ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища, мнения? (Няма.) 

Режим на гласуване. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Така предложеният проект на 

решение се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Жасмина 

Стойчева Колева – прокурор в Районна прокуратура – Варна, с ранг 

„прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 

следователи, считано от датата на вземане на решението. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Точка 9 от дневния ред. Проект на решение по 

предложението на административния ръководител на Окръжна 

прокуратура-Благоевград за повишаване на Цветанка Валентинова 

Асенова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура-Благоевград, на място в по-горен ранг „следовател в 

НСлС“. Внася Комисията по атестирането и конкурсите. 

 

Госпожо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението на комисията е да бъде 

повишена на основание чл. 234 от ЗСВ Цветанка Валентинова Асенова 

– следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-

Благоевград, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“, с месечно 

трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата 

на взимане на решението. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, изказвания? (Няма.) 

Режим на гласуване. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветанка 

Валентинова Асенова – следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура – Благоевград, на място в по-горен ранг 

„следовател в НСлС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни 

работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата 

на вземане на решението. 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Точка 10 от дневния ред. Проект на решение 

по предложението на административния ръководител на Районна 

прокуратура-Айтос за повишаване на Павел Хайк Манукян – прокурор в 

Районна прокуратура-Айтос, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен 

ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. Внася Комисията по атестирането и 

конкурсите. 

Госпожо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението е за повишаване на 

основание чл. 234 от ЗСВ на Павел Манукян – прокурор в Районна 

прокуратура-Айтос, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, 

с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано 

от датата на взимане на решението. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, изказвания? (Няма.) 

Режим на гласуване. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението е приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Павел Хайк 

Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, с ранг „прокурор в 

АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 

следователи, считано от датата на вземане на решението. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Точка 11 от дневния ред. Проект на решение 

по предложението на административния ръководител на Районна 

прокуратура-Бургас за повишаване на Антоанета Иванова Маркова – 

прокурор в Районна прокуратура-Бургас, на място в по-горен ранг 

„прокурор в ОП“. Внася Комисията по атестирането и конкурсите. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението на комисията е на 

основание чл. 234 от ЗСВ да бъде повишена Антоанета Маркова – 

прокурор в Районна прокуратура-Бургас, на място в по-горен ранг 

„прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 

на ВСС, считано от датата на вземане на решение. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, становища? (Няма.) 

Режим на гласуване. „За“? (Гласуват всички.) „Против“ няма. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антоанета 

Иванова Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на място в 

по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни 
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месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Точка 12 от дневния ред. Проект на решение 

по предложението на административния ръководител на Районна 

прокуратура-Сливен за повишаване на Пламен Митков Славов – 

прокурор в Районна прокуратура-Сливен, на място в по-горен ранг 

„прокурор в ОП“. Внася Комисията по атестирането и конкурсите. 

Госпожо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението е да бъде повишен на 

основание чл. 234 от ЗСВ Пламен Митков Славов – прокурор в Районна 

прокуратура-Сливен, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с 

месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано 

от датата на взимане на решение. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, становища? (Няма.) 

Режим на гласуване. „За“? (Гласуват всички.) „Против“ няма. 

 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен 

Митков Славов – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, на място в 

по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни 

месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано 

от датата на вземане на решението. 
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ИВАН ГЕШЕВ: Точка 13 от дневния ред. Проект на решение 

по предложението на административния ръководител на Районна 

прокуратура-Сливен за повишаване на Яница Николова Колева – 

прокурор в Районна прокуратура-Сливен, на място в по-горен ранг 

„прокурор в ОП“. Внася Комисията по атестирането и конкурсите. 

Госпожо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Комисията по атестирането и конкурсите 

счита, че са налице предпоставките на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на 

Яница Николова Колева – прокурор в Районна прокуратура-Сливен, на 

място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово 

възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

взимане на решение. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, становища? (Няма.) 

Режим на гласуване. „За“? (Гласуват всички.) „Против“ няма. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Яница 

Николова Колева – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, на място 

в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни 

месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Госпожо Машева. 
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ДАНИЕЛА МАШЕВА: Понеже следва точка 14 (не го направих 

в началото), от страна на Комисията по атестирането и конкурсите 

оттеглям разглеждането на т.14 от настоящото заседание. 

ИВАН ГЕШЕВ: Да го подлагам ли на гласуване? (Д.Машева: 

да.) Режим на гласуване. Който е съгласен с предложението за 

оттегляне на т.14, моля да гласува? Против? 10 „за“, 0 „против“. Точка 14 

от дневния ред се оттегля. 

Преминаваме към точка 15 от дневния ред. Проект на 

решение по предложението на главния прокурор на Република България 

за актуализация на заплатите на служителите в Бюрото по защита при 

главния прокурор. Внася Комисия „Бюджет и финанси“. Моля, 

докладчикът от Комисия „Бюджет и финанси“. Кой ще докладва точката? 

Или аз да я докладвам. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Вие я докладвайте, г-н Гешев. 

ИВАН ГЕШЕВ: Добре. Проектът на решение съм го 

представил на всеки един от вас. Става въпрос за актуализация на 

заплатите на служителите в Бюрото по защита при главния прокурор. 

Има подробна мотивировка. Предлагам, ако има някакво становище, 

мнение, да минем към вариант на обсъждане и след това, ако няма 

становища и мнения, режим на гласуване. Слушам, колеги, какво ще 

прецените. Становища някакви? (Няма.) Да преминем към режим на 

гласуване. 

Режим на гласуване. Който е „за“ (гласуват всички). „Против“? 

Няма. Тоест проектът за решение по предложението на главния 

прокурор за актуализация на заплатите на Бюрото за защита при 

главния прокурор се приема така, както е предложено. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 
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15. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на 

Република България за актуализация на заплатите на служителите в 

Бюрото по защита при главния прокурор 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 138, т. 5 от ЗСВ, да се 

извърши актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по 

защита при главния прокурор, считано от 01.01.2020 г., както следва: 

- в размер до 8% на служителите от специализираните 

структури в Бюрото по защита при главния прокурор, назначени по 

Закона за Министерство на вътрешните работи и лицата работещи по 

трудови правоотношения. 

- размер до 3% на служители на ръководни и експертни 

длъжности в Бюрото по защита при главния прокурор, назначени по 

Закона за държавния служител. 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към точка 16 от дневния ред. 

Проект на решение по писмо от директора на Национална следствена 

служба с приложени статистически таблици за разследваните 

досъдебни производства през 2019 г. в Националната следствена 

служба и следствените отдели при окръжните прокуратури, 

Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура. Внася 

Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“. 

ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ: Уважаеми колеги, предложението на 

комисията е на основание чл.30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ да бъдат приети 

статистическите данни за разследваните досъдебни производства през 

2019 г. в Националната следствена служба, следствените отдели при 
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окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска 

градска прокуратура. 

И точка 2. Информацията по т. 16.1 да се публикува на 

интернет страницата на ВСС в раздел „Статистика“. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища? (Няма.) Аз 

предлагам да гласуваме и двете точки анблок, както ги предложи 

г-н Найденов. Някакви становища? (Няма.) Съгласни сте да гласуваме 

анблок и двете предложения едновременно. 

Режим на гласуване. Който е „за“ (Гласуват всички.) „Против“ 

няма. 

Резултат: 10 „за“, 0 „против“. Предложеният проект на 

решение се приема, както го докладва г-н Найденов. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

16. ОТНОСНО: Писмо от директора на Национална 

следствена служба с приложени статистически таблици за разследваните 

досъдебни производства през 2019 г. в Националната следствена служба 

и следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната 

прокуратура и Софийска градска прокуратура 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за 

съдебната власт, статистически данни за разследваните досъдебни 

производства през 2019 г. в Националната следствена служба, 

следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната 

прокуратура и Софийска градска прокуратура. 

16.2. Информацията по т. 16.1 да се публикува на интернет 

страницата на ВСС в раздел „Статистика“. 
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ИВАН ГЕШЕВ: Точка 17 от дневния ред. Проект на решение 

по предложението на главния прокурор за налагане на мораториум 

върху актуализирането на основните месечни работни заплати на 

работещите в съдебната система и на други категории лица по ЗСВ и 

препоръки за ползването на платения годишен отпуск в условията на 

извънредното положение. Докладчик съм аз. 

Драги колеги, известно ви е, че по време на изпълнението на 

мерките за извънредното положение същото оказва отрицателно 

влияние върху изпълнението на бюджета. Ще има (и вече са налице) 

индикации за финансова нестабилност във всички сектори, включително 

и за проблеми, свързани с изпълнението на бюджета. Тоест, при тези 

обстоятелства от нас се изисква финансова дисциплина, съобразяване с 

възникналите затруднения в бюджетната сфера и в крайна сметка да 

покажем солидарност с българските граждани в условията на 

извънредно положение. 

Подробно съм мотивирал пред вас своето предложение. На 

база на всичко това предлагам Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет да приеме следните решения, които ще докладвам след 

малко, като предлагам (в случай, че сте съгласни) да ги гласуваме 

анблок. 

На първо място. Предлага на Пленума на Висшия съдебен 

съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 10 от ЗСВ, да вземе решение да не 

се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни възнаграждения на 

лицата по чл. 29, ал. 2, по чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и по чл. 218 от ЗСВ, 

считано от датата на взимане на това решение от Пленума на Висшия 

съдебен съвет. 

Втора точка. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, 

на основание чл. 30, ал. 2, т. 10 от ЗСВ, да приеме решение да не се 
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актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни работни заплати, 

определени с Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните 

основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, отново 

считано от датата на взимане на решение от Пленума на ВСС. 

Точка 3. Да не се актуализират до 31.12.2020 г. основните 

месечни работни заплати на служителите, определени в Класификатора 

на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република 

България, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, отново считано от датата 

на взимане на решение от Пленума на Висшия съдебен съвет. 

Точка 4. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на 

основание чл. 30, ал. 2, т. 20 от ЗСВ, да отправи препоръка към 

административните ръководители на органите на съдебната власт да се 

възползват от правомощията си по чл. 7, ал. 2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение и да предоставят до 

една втора от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните 

служители и без тяхно съгласие, съобразно утвърден график, с цел 

осигуряване на нормалното протичане на работния процес в органите на 

съдебната власт. 

Точка 5. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на 

основание чл. 30, ал. 2, т. 20 от ЗСВ, да отправи препоръки към 

административните ръководители на органите на съдебната власт да 

съобразят спецификите на работата в ръководените от тях органи и по 

възможност да предоставят целия платен годишен отпуск на всички 

магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до 

31.12.2020 г. 

И точка 6. Внася предложенията по т.т. 17.1, 17.2, 17.4 и 17.5 

в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 

09.04.2020 г., като извънредни точки за разглеждане и произнасяне. 
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Колеги, някакви становища и мнения по така направените от 

мен предложения? (Няма.) Ако няма становища и мнения по така 

внесените от мен предложения, предлагам да гласуваме анблок 

докладваните от мен точки от т. 1 до т. 6. Който е „за“, моля да гласува! 

(Гласуват всички.) „Против“? „Против“ няма. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

17. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор за 

налагане на мораториум върху актуализирането на основните месечни 

работни заплати на работещите в съдебната система и на други 

категории лица по ЗСВ и препоръки за ползването на платения годишен 

отпуск в условията на извънредното положение 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

17.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 10 от ЗСВ, да вземе решение да 

не се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни възнаграждения, 

определени от 01.01.2020 г., на лицата по чл.29, ал.2, по чл.51, ал.1 и 

ал.2 и по чл.218, ал.1 от ЗСВ, считано от датата на взимане на 

решение от Пленума на ВСС. 

 

17.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, на основание чл.30, ал.2, т.10 от ЗСВ, да вземе решение да не 

се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни работни заплати, 

определени от 01.01.2020 г. с Таблица № 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 

следователи, считано от датата на взимане на решение от Пленума 

на ВСС. 
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17.3. ДА НЕ СЕ АКТУАЛИЗИРАТ до 31.12.2020 г. основните 

месечни работни заплати на съдебните служители, определени от 

01.01.2020 г. с Класификатора на длъжностите в администрацията на 

Прокуратурата на Република България, на основание чл. 341, ал. 1 от 

ЗСВ. 

 

17.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 20 от ЗСВ, да отправи препоръка 

към административните ръководители на органите на съдебната власт 

да се възползват от правомощията си по чл. 7, ал. 2 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение и да 

предоставят до една втора от платения годишен отпуск на магистратите 

и съдебните служители и без тяхното съгласие, съобразно утвърден 

график, с цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес 

в органите на съдебната власт. 

 

17.5. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 20 от ЗСВ, да отправи препоръки 

към административните ръководители на органите на съдебната власт 

да съобразят спецификите на работата в ръководените от тях органи и 

по възможност да предоставят целия платен годишен отпуск на всички 

магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до 

31.12.2020 г. 

17.6. ВНАСЯ предложенията по т.т. 17.1, 17.2, 17.4 и 17.5 в 

заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 

09.04.2020 г., като извънредни точки за разглеждане и произнасяне. 
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ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, предлагам поради изчерпване на 

точките от дневния ред да закрием днешното заседание на 

Прокурорската колегия. 

Пожелавам ви здраве, и до следващото заседание. Приятен 

ден! 

 

Закриване на заседанието – 14.27 ч. 

 

Стенограф: 

Лидия Здравкова 

 

(Изготвен на 13.04.2020 г.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

ИВАН ГЕШЕВ 

 

 


