
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ОТ ПРОТОКОЛ № 21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,  

ПРОВЕДЕНО НА 07.07.2020 г. 

 

 

1. Произнасяне по допустимостта  на кандидатите – участници в процедури 

за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, 

открити с решения на Прокурорската колегия по протокол № 9/11.03.2020 г., 

протокол № 15/29.04.2020 г. и протокол № 17/20.05.2020 г., (обн. ДВ, 

бр.49/29.05.2020 г.) и определяне на дати за провеждане на събеседване с 

допуснатите кандидати. 

 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 

РЕШИ: 

 

За Окръжна прокуратура – Габрово: 

 

1.1.1. ОТЛАГА произнасянето по допустимостта на кандидатите за участие в 

процедура за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура 

– Габрово – Жени Христова Шикова – заместник на административния 

ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – 

Габрово и Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура - 

Габрово, до приемане на комплексна оценка от извънредно атестиране по реда 

на чл. 196, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ на прокурор Милчо 

Генжов. 

 

1.1.2. ОТКРИВА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 197, ал. 5, т. 2 

ЗСВ, процедура за извънредно атестиране на Милчо Иванов Генжов – 

прокурор в Окръжна прокуратура - Габрово. 

 

1.1.3. ВЪЗЛАГА на постоянната атестационна комисия при Апелативна 

прокуратура – Велико Търново, на основание чл. 204, ал. 8 от ЗСВ вр. чл. 50, ал. 

3 от Наредба 3/23.02.2017 г. на Пленума на ВСС, да извърши проверка на 

дейността на Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура - 

Габрово, за периода 07.07.2015 г. – 07.07.2020 г. и да направи предложение за 

комплексна оценка.  

 

Мотиви: Разпоредбата на чл. 197, ал. 5 предвижда извършване на 

извънредно атестиране след приключване на периодичното атестиране, ако 

от последното периодично атестиране са изминали пет години. Съгласно т. 2 



на същата разпоредба, такова атестиране се провежда в случаите на 

участие на магистрата за избор за административен ръководител.  

Видно от административната преписка, прокурор Милчо Генжов има 

придобит статут на несменяемост и проведено периодично атестиране с 

приета положителна комплексна оценка „много добра" (Протокол на ВСС № 

23 от 05.06.2014 г., със статистически отчетен период до 01.04.2014 г.). От 

последното му периодично атестиране са изминали пет години и същият 

подлежи на извънредно атестиране, на основание чл. 197, ал. 5, т. 2 ЗСВ във 

връзка с участието му в процедурата по избор. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  

КЪМ  ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ:  

   ОГНЯН ДАМЯНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

технически сътрудник 

К. Миладинова     


