
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 20 

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 4 ЮНИ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската 

колегия на ВСС 

 

 

ОТСЪСТВАТ: Гергана Мутафова, Иван Гешев, Пламен Найденов 

 

 

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

на Висшия съдебен съвет 

 

 

Откриване на заседанието – 14,33 ч. 

 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добър ден, колеги! Откривам извънредното 

заседание на Прокурорската колегия. 

Дневният ред е от една точка: Проект на решение по искането 

на главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на 

следовател, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ. По дневния ред 

предложения, допълнения, нови точки? Няма. 
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Режим на гласуване. Приема се със 7 гласа „за“. 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Госпожо Машева, заповядайте! 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, предложението за 

решение е да бъде отменено решение на Прокурорската колегия по 

т. 21 от Протокол № 19/03.06.2020 г. Предложението за това решение е 

свързано с необходимостта от спазване на процедурата по чл. 230, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, поради което предлагаме да се отмени 

това решение и… (Прекъсната.) 

ГЕОРГИ КУЗМАНОВ: Не се чува, извинявайте. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Тогава ще повторя. Предложението за 

решение е да се отмени решение на Прокурорската колегия по т. 21 от 

Протокол № 19/03.06.2020 г., касаещо временно отстраняване от 

длъжност на Надежда Тодорова Куюмджиева-Тодорова – следовател в 

Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, с оглед 

необходимостта от спазване на процедурата по чл. 230, ал. 2 от Закона 

за съдебната власт. Поради това се предлага отмяна на това решение 

на Прокурорската колегия. 

Точка 1.2. Изпраща препис от искането на главния прокурор с 

рег. № ВСС-5114/01.06.2020 г. за временно отстраняване от длъжност 

на Надежда Тодорова Куюмджиева-Тодорова – следовател 

Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, като същата 

следва да се уведоми за възможността да бъде изслушана или да даде 

писмено становище по реда на чл. 230, ал. 2 от ЗСВ. 

И точка 1.3. На основание чл. 230, ал. 3 от ЗСВ насрочва 

разглеждането на искането за временно отстраняване от длъжност на 
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Надежда Тодорова Куюмджиева-Тодорова – следовател в Следствения 

отдел на Софийска градска прокуратура, за заседанието на 

Прокурорската колегия за 17.06.2020 г. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-жо Машева! Колеги, 

становища, изказвания, предложения? Няма. 

Режим на гласуване. 

Резултат: 7 гласа „за“. Няма „против“. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

1. ОТНОСНО: Проект на решение по искането на главния 

прокурор за временно отстраняване от длъжност на следовател, на 

основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. ОТМЕНЯ решение на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет по т. 21 от Протокол № 19 от 03.06.2020 г. 

 

1.2. ИЗПРАЩА препис от искането на Главния прокурор с рег. 

№ на ВСС 5114 от 01.06.2020 г. за временно отстраняване от длъжност 

на Надежда Тодорова Куюмджиева – Тодорова – следовател в СО на 

СГП, като същата следва да се уведоми за възможността да бъде 

изслушана или да даде писмено становище по реда на чл. 230, ал. 2 от 

ЗСВ. 

 

1.3. На основание чл. 230, ал. 3 от ЗСВ, НАСРОЧВА 

разглеждането на  искането за временно отстраняване от длъжност на 



 4 

Надежда Тодорова Куюмджиева – Тодорова – следовател в СО на СГП 

за заседанието на Прокурорската колегия за 17.06.2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Поради изчерпване на дневния ред 

закривам заседанието. 

Благодаря ви! 

 

 

 

(Закриване на заседанието – 14,35 ч.) 

 

Стенограф: 

Лидия Здравкова 

 

(Изготвен на 08.06.2020 г.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 

 


