
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА 

ВРЪЗКА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 15 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 – 13,35 ч./ 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Здравейте, колеги. В дневния ред са 

включени 14 точки плюс 7 допълнителни точки от дневния ред. 

Запознати сте с предложенията за допълнителните точки за 

включване към дневния ред. Предлагам ако сте съгласни анблок да 

гласуваме дневния ред, така както е предложен, плюс 

допълнителните точки. Някакви коментари от ваша страна и други 

предложения? Ако няма, предлагам да минем в режим на гласуване. 

9 „за“, 0 „против“. Дневният ред, така  както е предложен се 

приема.  
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/След проведеното явно гласуване/ 

 

По внесените допълнения и на основание 

последвалите разисквания по дневния ред 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

I. Включва в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

15. Проект на решение за придобиване статут на 

несменяемост на Мария Димчева Кабалакова - прокурор в Софийска 

районна прокуратура. 

Внася: Комисията по атестирането и конкурсите. 

 

16. Проект на решение за придобиване статут на 

несменяемост на Георги Илиев Обидимски - прокурор в Софийска 

районна прокуратура. 

Внася: Комисията по атестирането и конкурсите 

 

17. Проект на решение за периодично атестиране на 

Сузана Тодорова Чинева - Койнова - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - 

Бургас. 

Внася: Комисията по атестирането и конкурсите 
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18. Проект на решение за периодично атестиране на Анета 

Кирилова Стоева - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Дупница. 

Внася: Комисията по атестирането и конкурсите 

 

19. Проект на решение за извънредно атестиране на Живка 

Андреева Миланова - прокурор в Софийска районна прокуратура. 

Внася: Комисията по атестирането и конкурсите 

 

20. Обсъждане провеждането на събеседване в процедури 

за избор на административни ръководители в органите на съдебната 

власт в условията на извънредно положение. 

Внася: Комисията по атестирането и конкурсите 

 

21. Обсъждане определянето на нови дати за провеждане 

на събеседване в процедури за избор на административни 

ръководители, отложени с решения на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 10/16.03.2020 г. и протокол № 

13/08.04.2020 г. 

Внася: Комисията по атестирането и конкурсите 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Предлагам да преминем към първа точка от 

дневния ред – Проект на решение за одобряване на поименни 

списъци на магистрати от апелативните и окръжните прокуратури за 

избор на членове на изпитни комисии за младши прокурори и младши 

следователи в края на обучението им в Националния институт по 

правосъдието. Внася Комисия по атестиране и конкурси. 
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Г-жо Машева, заповядайте! 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги,  проектът за 

предложение е да бъдат одобрени представените на вашето 

внимание поименни списъци на магистрати от апелативните и 

окръжните прокуратури, които отговарят на условията по чл. 258, ал. 3 

от ЗСВ и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за 

провеждането на тези изпити, което ще се случи през следващите два 

месеца – май и юни. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища или да минем 

направо в режим на гласуване на предложението на комисията? 

Предлагам да минем в режим на гласуване. Който е „за“, моля да 

гласува. 

9 „за“, 0 „против“. Проектът за решение се приема. 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на 

магистрати от апелативните и окръжните прокуратури за избор на 

членове на изпитни комисии за младши прокурори и младши 

следователи в края на обучението им в Националния институт на 

правосъдието 
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ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от 

апелативните и окръжните прокуратури, отговарящи на условията на 

чл. 258, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ и чл. 8, ал. 1 от Правилата за 

организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за 

младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на 

обучението в Националния институт на правосъдието. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Втора точка от дневния ред – проект на 

решение за определяне чрез жребий на поименния състав на изпитна 

комисия за младши прокурори в края на обучението им в Националния 

институт по правосъдието. Внася Комисия по атестиране и конкурси. 

Г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Колеги, сега ще пристъпим към 

определяне чрез жребий на членовете на комисията. Пет редовни 

членове и двама резервни ще бъдат избрани за комисията за изпита. 

Отивам до главния секретар да ги изтеглим и след това ще ги обявя. 

 

/И.д. главният секретар извършва жребий на 

компютъра, под наблюдението на Даниела Машева, която 

обявява резултата: Колеги, изтеглените членове са, пет 

редовни членове за комисията за изпита за младши прокурори, 

това е Виктор Доцев – Окръжна прокуратура Плевен, Ирена 

Ганчева – Софийска градска прокуратура, Марин Пелтеков – 

Окръжна прокуратура Пловдив, Николай Казаков – Окръжна 
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прокуратура Търговище и Мартин Бешков – Софийска градска 

прокуратура. Резервни членове за комисията са Недко Симов – 

Окръжна прокуратура Смолян и Николай Панчевски – Окръжна 

прокуратура Плевен/ 

ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ: Само за протокола, г-н главен 

прокурор, по принцип сме 10, не сме 9. 

ИВАН ГЕШЕВ: Добре. Разбрах Ви. Защото аз имам явно 

някакъв технически проблем. Да. Проблемът е в мен. Благодаря Ви. 

Колеги, в такъв случай да гласуваме така определената 

комисия чрез жребий, ако нямате някакви други становища. Режим на 

гласуване. „Против“ няма. 10 „за“, 0 „против“. Проектът за решение и 

така определените колеги в комисията се приемат. 

 

/След проведеното явно гласуване и изтеглен жребий/ 

2. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния 

състав на изпитна комисия за „младши прокурори“ в края на 

обучението им в Националния институт на правосъдието 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

2.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименния състав на 

изпитната комисия за младши прокурори, на основание чл. 258, ал. 3 

от ЗСВ, чл. 8 от Правилата за организацията и реда за провеждане на 

изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и 

младши следователи в края на обучението в Националния институт на 
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правосъдието и във връзка със Заповед № РД-11-4/24.01.2020 г. на 

директора на Националния институт на правосъдието, както следва: 

 

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

- Виктор Илиев Доцев – прокурор в Окръжна прокуратура-

Плевен; 

- Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в Софийска градска 

прокуратура; 

- Марин Николов Пелтеков – прокурор в Окръжна 

прокуратура-Пловдив; 

- Николай Пейчев Казаков – заместник-окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-Търговище; 

- Мартин Константинов Бешков – прокурор в Софийска 

градска прокуратура. 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

- Недко Севдалинов Симов – заместник-окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура-Смолян; 

- Николай Валентинов Пачевски – заместник-окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен. 

 

2.2. ОПРЕДЕЛЯ дата и място за конституиране на 

изпитната комисия - 27 април 2020 г., сградата на Националния 

институт на правосъдието. 

2.3. ПРИЕМА график на заетостта на членовете на 

комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за 

младши магистрати. 
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ИВАН ГЕШЕВ: Преминаваме към следващата точка от 

дневния ред – Проект на решение за определяне чрез жребий на 

поименния състав на изпитна комисия за младши следователи в края 

на обучението им в Националния институт по правосъдието. Внася 

Комисия по атестиране и конкурси. 

Отново г-жа Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Отивам да ги изтегля и ще дойда да ги 

кажа. 

/И.д. главният секретар извършва жребий на 

компютъра, под наблюдението на Даниела Машева, която 

обявява резултата: Колеги, изтеглените членове на тази 

комисия за изпита на младши следователи са Теодора Златева 

– Софийска градска прокуратура, Иван Тасков – Софийска 

градска прокуратура, Димитър Стефанов – Апелативна 

прокуратура София, Милена Досева – Апелативна прокуратура 

Бургас и Георги Банков – Специализирана прокуратура. 

Резервни членове са Гинка Лазарова – Окръжна прокуратура 

Пловдив и Николай Русинов – Софийска градска прокуратура/ 

Ако сте съгласни с така изтеглените членове на комисията, 

моля да гласуваме. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, предлагам да минем в режим на 

гласуване, ако нямате някакви други становища. Който е „за“, моля да 

гласува. „Против“? С 10 „за“, 0 „против“ така предложения състав на 

комисията се приема. 

Г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Тъй като не гласувахме и от 

предишното решение по точка 2, има още две точки, които са 
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идентични и за двете решения, предлагам ви и тях да ги гласуваме, 

даже ако искате да ги гласуваме анблок, като се счита за всяко 

поотделно. Това е именно точка 2 и се определя и за двете комисии, 

определяме датата и мястото на конституиране на изпитната комисия, 

което е 27 април, в сградата на Националния институт на 

правосъдието. И точка 3 се приемат графици за заетостта на 

членовете на конкурсните комисии. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, и аз предлагам да ги гласуваме 

анблок. Който е съгласен, моля да гласува. „Против“? „Против“ няма. 

Предложението на г-жа Машева се приема. 

 

/След проведеното явно гласуване и изтеглен жребий/ 

3. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния 

състав на изпитна комисия за „младши следователи“ в края на 

обучението им в Националния институт на правосъдието 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

3.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименния състав на 

изпитната комисия за младши следователи, на основание чл. 258, ал. 

3 от ЗСВ, чл. 8 от Правилата за организацията и реда за провеждане 

на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и 

младши следователи в края на обучението в Националния институт на 

правосъдието и във връзка със Заповед № РД-11-4/24.01.2020 г на 

директора на Националния институт на правосъдието, както следва: 
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РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ : 

- Теодора Иванова Златева – прокурор в Софийска градска 

прокуратура; 

- Иван Любчов Тасков – прокурор в Софийска градска 

прокуратура; 

- Димитър Боянов Стефанов – прокурор в Апелативна 

прокуратура-София; 

- Милена Анестиева Досева – прокурор в Апелативна 

прокуратура-Бургас; 

- Георги Иванов Банков – прокурор в Специализираната 

прокуратура. 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ : 

 

- Гинка Георгиева Лазарова – прокурор в Окръжна 

прокуратура-Пловдив; 

- Николай Василев Русинов – заместник-градски прокурор 

на Софийска градска прокуратура. 

3.2. ОПРЕДЕЛЯ дата и място за конституиране на 

изпитната комисия - 27 април 2020 г., сградата на Националния 

институт на правосъдието. 

3.3. ПРИЕМА график на заетостта на членовете на 

комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за 

младши магистрати. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Продължаваме със следващата точка от 

дневния ред. Точка 4 – проект на решение по предложението на 
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административния ръководител на Районна прокуратура Бургас, за 

повишаване на Марин Владиславов Тодоров – прокурор в Районна 

прокуратура Бургас на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. Внася 

Комисия по атестиране и конкурсите. 

Отново г-жа Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението е да бъде повишен, 

на основание чл.234 от ЗСВ, Марин Владиславов Тодоров – 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 решението. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, за обсъждане някой да има 

желание, становища? Няма. Режим на гласуване. Който е „за“, моля 

да гласува. „Против“ няма. 10 „за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

4. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Марин 

Владиславов Тодоров – 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 месечни работни заплати на съдии, прокурори 

и следователи, считано от датата на вземане на решението. 
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ИВАН ГЕШЕВ: 5 точка от дневния ред – проект на решение 

по предложението на административния ръководител на Районна 

прокуратура Бургас за повишаване на Мариана Георгиева Калудова – 

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

„прокурор в ОП“. Отново Комисия по атестиране и конкурси. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението е да бъде повишена, 

на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Георгиева Калудова – прокурор 

в Районна прокуратура Бургас, в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с 

месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища? Ако няма, 

режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Против“ 

няма. 10 „за“, 0 „против“. Проектът за решение се приема. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

5. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана 

Георгиева Калудова - 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 месечни работни заплати на съдии, прокурори 

и следователи, считано от датата на вземане на решението. 
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ИВАН ГЕШЕВ: Точка 6 от дневния ред – проект на решение 

по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна 

прокуратура Свиленград за повишаване на Надя Миткова Митева -  

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

„прокурор в ОП“. Внася Комисия по атестиране и конкурси. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Колеги, процедура. Да предложа, до 

точка 12 са все предложения за ранг. Г-жа Машева да ги докладва 

анблок, ако има някой възражения да ги каже и  след това да ги 

гласуваме анблок, като се счита, че за поотделно гласуваме всеки. 

Благодаря ви. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Аз съм съгласна. 

ИВАН ГЕШЕВ: Аз предлагам да гласуваме процедурното 

предложение на г-н Дамянов. Който е съгласен да процедираме по 

този посочен от него ред, моля да гласува. Който е „против“. Няма. 10 

„за“, 0 „против“. Процедурното предложение на г-н Дамянов се приема. 

От точка 6 до точка 12 от дневния ред, моля да бъдат докладвани 

анблок от Комисията по атестиране и конкурси. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

Точки от 6 до 12 от дневния ред да бъдат докладвани и 

гласувани анблок. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Г-жа Машева. 
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ДАНИЕЛА МАШЕВА: Колеги, точка 6 касае повишаването 

на Надя Миткова Митева – прокурор в Районна прокуратура 

Свиленград, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 

По отношение на всичките предложения искам да кажа, че 

са налице предпоставките на чл. 234 от ЗСВ. 

Точка 7 е повишаване на Мая Иванова Кьосева – прокурор 

в Районна прокуратура Хасково, в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 

Точка 8 е повишаването на Анна Красимирова Аврамова – 

Градева - прокурор в Районна прокуратура Благоевград, на място в 

по-горен ранг „прокурор в ОП“. 

Точка 9 е повишаване на Мария Йорданова Михайлова – 

заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор на РП Казанлък, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. 

Точка 10 е повишаването на Александър Александров 

Добрев -  прокурор в Районна прокуратура Сливен, на място в по-

горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 

Точка 11 е повишаването на Васил Кирилов Чекански – 

заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор на РП Разлог, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП“. 

И точка 12 е повишаването на Анелия Желева Яръмова – 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжната прокуратура 

Бургас, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища по проектите за 

решение, които докладва г-жа Машева? Ако няма становища, 

предлагам, както предложи и гласувахме г-н Дамянов, анблок да 

гласуваме всичките точки до точка 12, включително. Който е „за“, моля 
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да гласува. „Против“ няма. С 10 „за“ и 0 „против“ проектите за 

решения, докладвани от Комисията по атестиране и конкурси, точка 6 

до точка 12 включително се приемат. 

 

/След проведеното явно гласуване от т. 6 до т. 12 

включително/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Надя 

Миткова Митева - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград, 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. 

 

7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мая Иванова 

Кьосева - прокурор в Районна прокуратура - Хасково, 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. 

 

8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анна 

Красимирова Аврамова - Градева - прокурор в Районна прокуратура - 

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

 

9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария 

Йорданова Михайлова – заместник на административния ръководител 

– заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Казанлък, 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. 

 

10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър 

Александров Добрев - прокурор в Районна прокуратура – Сливен, 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. 

 

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

Кирилов Чекански – заместник на административния ръководител – 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Разлог, 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 
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определяне на максималните основни месечни работни заплати на 

съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

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

Желева Яръмова – следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Бургас, 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: Минаваме към точка 13 от дневния ред – 

проект на решение по кандидатура на прокурор за участие в 

процедура на Европейската комисия за подбор на командировани 

национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и 

потребители“ и Правната служба на Европейската комисия, с краен 

срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните 

работи – 23.04.2020 г. Докладва отново Комисия по атестиране и 

конкурси. 

Г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, представената 

кандидатура е от прокурор Елка Ваклинова – прокурор в Софийска 

градска прокуратура за участие в процедурата на Европейската 

комисия за подбор на командировани национални експерти в 

Правната служба на Комисията за вакантна позиция и в Генерална 

дирекция „Правосъдие и потребители“ за вакантна позиция. Колегата 
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Елка Ваклинова отговаря на правилата, които са приети от ВСС за 

командироване на магистрати в европейските институции. Също така 

по отношение на нея е налично съгласие на административния 

ръководител на Софийска градска прокуратура и на главния прокурор, 

поради което предложението на комисията е да одобрим тази 

кандидатура и да възложим на дирекция „Международна дейност и 

протокол“ към ВСС да представи документите на кандидата в 

дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за 

препращане на съответния ред, каквато е настоящата процедура. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища по доклада на 

комисията, мнения? Ако няма, предлагам да гласуваме. Който е „за“, 

моля да гласува. „Против“? „Против“ няма. 10 „за“, 0 „против“. 

Решението се приема така, както беше предложено от Комисията по 

атестиране и конкурси. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

13. ОТНОСНО: Кандидатура на прокурор за участие в 

процедура на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани 

национални експерти (КНЕ) в Генерална дирекция „Правосъдие и 

потребители“ (JUST) и Правната служба на Европейската комисия 

(SJ), с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на 

външните работи (МВнР) - 23.04.2020 г. 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

13.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Елка Темелкова 

Ваклинова – прокурор в Софийската градска прокуратура, за участие в 

процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани 
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национални експерти в Правната служба на Европейската комисия 

(SJ), за вакантна позиция SJ-D и в Генерална дирекция „Правосъдие и 

потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-D-1. 

13.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и 

протокол“ в АВСС да предостави документите на кандидата на 

дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за 

препращането им по съответния ред. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към 14 точка от дневния ред – 

проект на решение по предложението на главния прокурор на 

Република България, вх. № ВСС 3766 от 8.4.2020 г., в частта относно 

ползването на платен годишен отпуск в условията на обявено 

извънредно положение. 

Колеги, аз ще докладвам тази точка с две подточки. 

Първата подточка - предлагам на Прокурорската колегия на ВСС, на 

основание чл. 30, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, да отправим 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 извънредно положение, и да предоставят до 

½ от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните 

служители, без тяхно съгласие, съобразно утвърден график с цел 

осигуряване нормалното протичане на работния процес в органите на 

съдебната власт.  

И втора подточка – предлагам на Прокурорската колегия на 

ВСС отново на същото основание–чл.30, ал.5, т.5 от ЗСВ, да отправим 

препоръки към административните ръководители на органите на 

съдебната власт да съобразят спецификите на работата на 
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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.  

Първо, някакви становища? Някои от вас ако има желание 

да изкаже своето становище, а аз ще направя кратка мотивация на 

моето предложение. 

Слушам ви, колеги. Някакви становища? 

Тогава аз ще обясня какво ме мотивира да направя това 

предложение. 

 Както знаете, на пленума миналата седмица, въпреки 

нашето становище, че така направените предложения са от 

компетентност на Пленума на ВСС, би трябвало да касаят всички 

административни ръководители в съдебната власт, включително и в 

съда, и в прокуратурата, нашето становище не се прие, така че това 

предложение го внасям днес отделно в Прокурорската колегия на 

ВСС, с оглед на това да бъде, в случай, че се приеме, относимо към 

структурите на Прокуратурата. За всеки един от вас е ясно, както 

казах и на пленума миналата седмица, че в условията на извънредно 

положение, на тази криза, която се базира на тази пандемия, 

развиваща се в целия свят, са налице определени бюджетни 

затруднения към момента, които може и най-вероятно ще се 

задълбочават след приключване, дай Боже на извънредното 

положение и решаване на тази криза. Ясно е, че съдебната власт и в 

частност Прокуратурата трябва да затегне финансовата дисциплина. 

Освен всичко друго ние трябва да покажем, в крайна сметка не сме 

извън държавата, независимо от становището на много личности от 

част в съдебната власт, че съдебната власт и съда в частност са 
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нещо извън държавата. Ние сме част от държавата и от държавните 

структури и като такива трябва да се съобразяваме не само с тези 

затруднения, но да проявим солидарност към всички български 

граждани, които изпитват, както всички виждат, доста сериозни 

затруднения от икономически характер. Така че пак казвам, трябва 

според мен да бъде затегната финансовата дисциплина и това са две 

от възможните мерки, въпреки, че ми е ясно как ще бъде прието от 

колегите и ще кажа откровено - магистратите вземаме сериозни 

заплати, сериозни заплати на фона, разбира се, на стандарта в 

Република България. Всеки, които се пенсионира освен всичко друго, 

получава определен брой заплати, в зависимост от прослуженото 

време, така че не смятам, че най-малкото е морално и справедливо, в 

случай, че има възможност той да не ползва поне някаква част от 

полагаемия му се годишен отпуск, такъв да се натрупва през годините 

и в крайна сметка съдебната власт, а оттам и данъкоплатеца, всеки 

български гражданин, който в момента си плаща данъците и изпитва 

затруднения, да изплаща на колегите едни доста сериозни суми от 

рода на десетки хиляди левове. Така че това е моята мотивировка, че 

ние най-вече трябва да покажем съпричастност и солидарност с 

българските граждани и с държавата в тази криза, е меко казано, в 

ситуацията, в която се намираме. Това е моята мотивировка. Ако 

някой друг колега желае, давам думата за изказвания. 

Г-жа Мутафова имаше визия по този въпрос. Ако желае и 

тя може да каже нещо. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Да, г-н главен прокурор, благодаря. 

Тя моята визия напълно съвпада с Вашата и ако колегите, всъщност 

ние си спомняме миналата седмица по тази причина и ние взехме 
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решение да внесем това наше предложение на Пленума, защото 

точно това смятам, че са организационните въпроси, по които трябва 

да имаме общи виждания за всички органи на съдебната власт. Така 

или иначе това наше предложение не беше прието и затова го 

гледаме днес пред Колегията. Както и още нещо си спомням от 

миналата седмица – Вие предложихте още две мерки, които са 

свързани с трудовите възнаграждения на съдебните служители и на 

магистратите, така че общо тези четири мерки действително са част 

от общата картина, която днес можем да предприемем във връзка с 

финансова дисциплина и бюджетните средства на съдебната власт, 

тяхното разходване да бъде максимално стриктно и да се използват 

само за неотложни и спешни нужди и плащания, които иначе биха 

могли да не бъдат направени. Така че с това се присъединявам към 

Вашите мотиви, наясно сме, поне това, което виждаме по медиите, и 

това, което чуваме от наши близки и приятели какво е до известна 

степен тежкото положение на останалите сектори в държавата, така 

че няма да ви повтарям, присъединявам се към казаното от Вас. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, има ли някакви други изказвания? 

Ако не, предлагам Прокурорската колегия и Прокуратурата да поемем 

своята отговорност в тези трудни времена и предлагам който е „за“ 

направените от мен предложения, предлагам да ги гласуваме анблок 

двете подточки, които докладвах отделно. Моля, да гласуваме. 

„Против“? 10 „за“, 0 „против“. Така докладваните от мен подточки, 

проектът на решение се приема. 

 

* * * * * 

 



 23 

/След проведеното явно гласуване/ 

14. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на 

Република България, вх. № ВСС-3766/08.04.2020 г. в частта относно 

ползването на платен годишен отпуск в условията на обявеното 

извънредно положение 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

14.1. На основание чл. 30, ал. 5, т. 5 от ЗСВ препоръчва на 

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 прокурорите, 

следователите и съдебните служители и без тяхното съгласие, 

съобразно утвърден график, с цел осигуряване на нормалното 

протичане на работния процес в органите на съдебната власт. 

14.2. На основание чл. 30, ал. 5, т. 5 от ЗСВ препоръчва на 

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 

прокурори, следователи и съдебни служители, на които предстои 

пенсиониране до 31.12.2020 г. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към извънредните точки от 

дневния ред. 15 точка – проект на решение за придобиване на статут 

на несменяемост на Мария Димчева Кабалакова – прокурор в 



 24 

Софийска районна прокуратура. Между другото идентична е и 16 

точка – проект за решение за придобиване на статут за несменяемост 

на Георги Илиев Обидимски – прокурор в Софийска районна 

прокуратура. И ако нямате нищо против да подложим на гласуване 

процедурно предложение да ги докладва анблок Комисията по 

атестиране и конкурси 15 и 16 точка, и да ги гласуваме анблок. Ако 

нямате против да гласуваме. „Против“? „Против“ няма.  

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

Точка 15 и 16 от дневния ред да бъдат докладвани и 

гласувани анблок. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Г-жо Машева, моля Ви, докладът за 15 и 16 

точка от дневния ред. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Всъщност 15 точка, това е 

предложението на комисията по отношение на Мария Димчева 

Кабалакова – прокурор в Софийска районна прокуратура, да бъде 

приета комплексна оценка „много добра“. 

И следващата точка – същата да придобие статут за 

несменяемост. 

Когато гласуваме тези точки трябва да имаме предвид, че 

гласуването се касае поотделно, както приемане на комплексната 
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оценка от атестирането, така отделно и за придобиването статут за 

несменяемост. 

Точка 16 касае предложение на комисията за приемане на 

комплексна оценка от атестиране „много добра“ на Георги Илиев 

Обидимски – прокурор в Софийска районна прокуратура. И съответно 

следваща точка придобиване на статут на несменяемост за Георги 

Илиев Обидимски. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища, нещо за 

обсъждане?  Ако не, предлагам да гласуваме както докладва точките 

г-жа Машева анблок. Режим на гласуване. 10 „за“, „против“ няма. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

/След проведеното явно гласуване анблок на точки 15 и 16/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, 

бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на 

несменяемост на Мария Димчева Кабалакова - прокурор в Софийска 

районна прокуратура. 

15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Мария Димчева Кабалакова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура. 
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15.3. Мария Димчева Кабалакова - прокурор в Софийска 

районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на 

основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, 

бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на 

несменяемост на Георги Илиев Обидимски - прокурор в Софийска 

районна прокуратура. 

16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Георги Илиев Обидимски - 

прокурор в Софийска районна прокуратура. 

16.3. Георги Илиев Обидимски - прокурор в Софийска 

районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на 

основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към 17 точка от дневния ред -  

проект за решение за периодично атестиране на Сузана Тодорова 

Чинева – Койнова - заместник на административния ръководител – 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура Бургас. Внася 

Комисия по атестиране и конкурси. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Проектът за предложение е да бъде 

приета комплексна оценка „много добра“ от проведеното периодично 

атестиране на заместник на административния ръководител – 

заместник-районен прокурор на РП Бургас Сузана Чинева – Койнова. 



 27 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища? Ако не, режим 

за гласуване. Който е „за“? „Против“? 10 „за“, 0 „против“. Проектът за 

решение се приема. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, 

бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Сузана Тодорова 

Чинева - Койнова - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Бургас. 

17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Сузана 

Тодорова Чинева - Койнова - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - 

Бургас. 

 

ИВАН ГЕШЕВ:  18 точка от дневния ред – проект на 

решение за периодично атестиране на Анета Кирилова Стоева – 

заместник на административния ръководител – заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница. Внася Комисия по 

атестиране и конкурсите. 

Г-жо Машева. 
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ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението на комисията по 

отношение на Анета Стоева да бъде приета комплексна оценка „много 

добра“ от проведеното периодично атестиране. 

ИВАН ГЕШЕВ: Становища, колеги? Режим на гласуване. 

Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Против“ няма. Решението се 

приема. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, 

бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Анета Кирилова 

Стоева - заместник на административния ръководител - заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура - Дупница. 

18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анета 

Кирилова Стоева - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Дупница. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: 19 точка от дневния ред – проект на 

решение за извънредно атестиране на Живка Андреева Миланова – 

прокурор в Софийска районна прокуратура. Внася Комисия по 

атестиране и конкурси. 
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ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението на комисията е да 

бъде приета комплексна оценка „много добра“ по отношение на Живка 

Андреева Миланова от проведеното извънредно атестиране. 

ИВАН ГЕШЕВ: Становища, колеги? Няма. Режим на 

гласуване. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Против“ няма. 10 

„за“, 0 „против“. Решението се приема. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от 

ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране 

на Живка Андреева Миланова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Живка 

Андреева Миланова - прокурор в Софийска районна прокуратура. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: 20 точка от дневния ред – обсъждане 

провеждането на събеседване в процедури за избор на 

административни ръководители в органи на съдебната власт в 

условията на извънредно положение. Докладва отново г-жа Машева, 

Комисия по атестиране и конкурси. 
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ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, предложението на 

комисията е във връзка с взети от наша страна решения на две 

заседания на Прокурорската колегия за отлагане изслушването на 

кандидати по обявени процедури за избор на административни 

ръководители, които са на етап изслушване на кандидатите. Както 

знаете, приехме решение за отлагане на изслушването до отпадане 

на извънредното положение. Към настоящият момент, с оглед това, че 

за нас съществува техническата възможност за провеждане на 

дистанционни заседания, чрез видео-конферентна връзка, 

предложението на комисията е съответно да приемем едно принципно 

решение, което е с диспозитив, че в условията на обявеното от 

Народно събрание на Република България военно или друго 

извънредно положение, събеседването с допуснатите кандидати в 

процедури за избор на административни ръководители по реда на чл. 

194б от ЗСВ, се провежда от Прокурорската колегия на ВСС 

дистанционно, чрез видео-конферентна връзка. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища? Аз само ще 

добавя към това, което каза г-жа Машева - никой не може да предвиди 

колко ще продължи тази криза, надяваме се да приключи 

извънредното положение на 13-ти май, това не означава, че 

Прокуратурата трябва да спре да работи, имаме текущи въпроси, един 

от тях е, който е важен за всяка административна единица, са 

изборите на административни ръководители. Така че аз подкрепям 

напълно предложението на г-жа Машева, че няма никаква 

необходимост да изчакаме изтичането на срока на извънредното 

положение, какъвто и да е той, а следва да продължим по график и да 

насрочим изборите, които предстоят в Прокуратурата за 
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административни ръководители, съобразно определен график, който 

имаме възможност да изготвим. Така че, колеги, ако нямате някакви 

други становища и мнения, предлагам да минем в режим на гласуване 

на предложението на г-жа Машева, на комисията. Който е „за“? 

„Против“? „Против“ няма. Предложението на Комисията по атестиране 

и конкурси се приема. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

20. Обсъждане провеждането на събеседване в процедури 

за избор на административни ръководители в органите на съдебната 

власт в условията на извънредно положение 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

В условията на обявено от Народното събрание на 

Република България военно или друго извънредно положение, 

събеседването с допуснатите кандидати в процедури за избор на 

административни ръководители по реда на чл. 194б от ЗСВ се 

провежда от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

дистанционно чрез видеоконферентна връзка. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към последна точка от дневния 

ред – обсъждане определянето на нови дати за провеждане на 

събеседване в процедури за избор на административни 

ръководители, отложени с решение на Прокурорската колегия на ВСС 
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с протокол № 10 от 16.3.2020 г. и протокол 13 от 08.04.2020 г. Внася 

Комисията по атестирането и конкурсите. 

Г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, както знаете с 

протокол 10 от 16 март 2020 г. ние отложихме изслушването на 

кандидатите за избор на административните ръководители на 

Окръжна прокуратура Ямбол, Районна прокуратура Карнобат, 

Окръжна прокуратура Стара Загора и Окръжна прокуратура Враца, 

като точка 2 от решението е, че нови дати ще бъдат определени след 

изтичане на срока на обявеното извънредно положение, а пък с 

протокол № 13 от проведеното наше дистанционно заседание 

отложихме провеждането на събеседването с кандидати в 

процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна 

прокуратура Добрич, също с определяне на нова дата, след отмяна на 

извънредното положение. В тази връзка предложението по точка 1 на 

решението е да изменим и допълним решение на Прокурорската 

колегия на ВСС по протокол № 10 от 16.3.2020 г. и по протокол № 13 

по точки 2.2., като текстът: след изтичане на срока на обявеното 

извънредно положение се заличава.  

И съответно точка 2 от предложението за решение да бъде 

със следния диспозитив: Определя нови дати за провеждане на 

събеседване, с допуснатите кандидати с процедури за избор за 

административен ръководител, както следва: за Окръжна прокуратура 

Ямбол датата 13 май, за Районна прокуратура Карнобат датата 13 

май 2020 г., за Окръжна прокуратура Добрич датата 20 май 2020 г., за 

Окръжна прокуратура Стара Загора 27 май тази година, и за Окръжна 
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прокуратура Враца 27 май 2020 г., ако сте съгласни с това 

предложение. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища? Ако няма 

изказвания, предлагам да гласуваме двете подточки, така както ги 

докладва г-жа Машева. Някакви становища, мнения по така 

направените предложения? Ако няма, да минем в режим на гласуване. 

Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Против“ няма. Решението се 

приема с двете подточки, така както ги докладва г-жа Машева. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

21. Обсъждане определянето на нови дати за провеждане 

на събеседване в процедури за избор на административни 

ръководители, отложени с решения на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 10/16.03.2020 г. и протокол № 

13/08.04.2020 г. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

21.1. Изменя и допълва решения на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 10/16.03.2020 г., 

т.2.2 и по Протокол № 13/08.04.2020 г., т.2.2, като текстът „след 

изтичане на срока на обявеното извънредно положение“ се заличава. 

21.2. Определя нови дати за провеждане на събеседване с 

допуснатите кандидати в процедури за избор за административни 

ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 
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- Окръжна прокуратура-Ямбол – 13.05.2020 г.; 

- Районна прокуратура-Карнобат – 13.05.2020 г.; 

- Окръжна прокуратура-Добрич – 20.05.2020 г.; 

- Окръжна прокуратура-Стара Загора – 27.05.2020 г.; 

- Окръжна прокуратура-Враца – 27.05.2020 г. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, пожелавам ви здраве и поради 

изчерпване на дневния ред предлагам да приключим днешното 

заседание на Прокурорска колегия. Здраве, и пак здраве! 

 

 

/Закриване на заседанието – 14,15 ч./ 

  

 

Стенограф: 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 28.04.2020 г./ 

 

  

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                               ИВАН ГЕШЕВ 


