
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 22 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА 

НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 17 ЮНИ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет  

 

ОТСЪСТВАТ: Иван Гешев, Йордан Стоев 

 

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

секретар на Висшия съдебен съвет/ 

 

Резултати от гласуването на решенията по 

протокола. Гласуването е в съответствие с предложението 

на вносителя. 

 

/Откриване на заседанието – 13.30 ч/ 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добър ден, колеги. Откривам днешното 

заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Предполагам, че сте запознати с дневния ред. Има 19 редовни 

точки и предложение за включване на допълнителна точка 20 – 

предложение от комисия „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ за 

Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-06-17-%D0%92%D0%9A%D0%92.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-06-17-%D0%92%D0%9A%D0%92.pdf
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нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в 

разумен срок. 

Точка 21 – Предложение от Комисията по атестиране и 

конкурси. Проект на решение по молбата на Стоян Ичов Моневски 

за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на 

Софийска районна прокуратура. 

Точка 22 - Проект на решение за периодично атестиране 

на Ина Петрова Джокова - Лазарова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

Точка 23 - Проект на решение за извънредно атестиране 

на Йордан Маринов Кожухаров - прокурор в Районна прокуратура – 

Велико Търново. 

По дневния ред и допълнителните точки някакви 

становища? Не виждам. Режим на гласуване. Моля, да ми кажете от 

залата колко са „за“?  

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Пет. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Пет, трима сме онлайн. Осем „за“, 

„против“ няма. Приема се дневният ред.  

 

/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: 

 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 
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20. Проект на решение по Анализ на констатираните от 

Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на 

разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 

01.10.2019 г. - 31.03.2020 г.  

Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с ИВСС“ 

 

21.  Проект на решение по молбата на Стоян Ичов 

Моневски за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на 

Софийска районна прокуратура.  

Внася: Комисия по атестирането и конкурсите 

 

22.  Проект на решение за периодично атестиране на Ина 

Петрова Джокова - Лазарова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура.  

Внася: Комисия по атестирането и конкурсите 

 

23. Проект на решение за извънредно атестиране на 

Йордан Маринов Кожухаров - прокурор в Районна прокуратура – 

Велико Търново. 

 Внася: Комисия по атестирането и конкурсите 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 1, която е 

„Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към 

Висшия съдебен съвет“, поради което ще помоля да бъдат закрити 

мониторите. 
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/камерите са изключени/ 

 

/камерите са включени/ 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Обявявам резултатите по т. 1 и т. 2 от 

дневния ред на днешното заседание на прокурорската колегия. По 

т. 1 прокурорската колегия взе решение: Прекратява дисциплинарно 

производство № 1/2020 г., поради смъртта на Илия Димитров 

Русенов, следовател в ОСО при Окръжна прокуратура  гр. Пловдив. 

По т. 2: На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт, образува дисциплинарно производство за 

налагане на дисциплинарно наказание на Стойко Иванов Иванов – 

прокурор в Районна прокуратура – Ямбол. На основание чл. 316, ал. 

3 от Закона за съдебната власт, избира чрез жребий дисциплинарен 

състав: Евгени Диков, Даниела Машева, Огнян Дамянов. На 

основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, определя за председател на 

състава Евгени Диков, който е и докладчик.  Решението е взето със 

7 гласа „за“, при самоотвод на г-жа Калина Чапкънова. 

Преминаваме към т. 3 от дневния ред. Г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

постъпила молба от Мария Шишкова за освобождаване от 

заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна 

касационна прокуратура и заявено от нея желание по реда на чл. 

169, ал. 5 от ЗСВ да бъде преназначена на длъжност „съдия“ в 

Окръжен съд-Пловдив, Комисията по атестиране и конкурси 

предлага проект на решение, с който по т. 1 освобождава, на 
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основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Мария Петкова Шишкова от 

заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна 

касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано 

от датата на вземане на решение на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет за преназначаването й на длъжност „съдия“ в 

Окръжен съд – Пловдив. 

Точка втора е - изпраща решението по т. 1, ведно с 

молбата на Мария Петкова Шишкова - заместник на главния 

прокурор при Върховна касационна прокуратура, относно 

преназначаването й по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност 

„съдия“ в Окръжен съд – Пловдив на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет, по компетентност. 

Трябва да отбележа, че към настоящия момент не е 

изтекъл едномесечния срок по чл. 166, ал. 1 от ЗСВ, но той е 

неприложим в случая и не е необходимо да бъде спазван, тъй като 

се касае за поредна такава молба за освобождаване, както и самата 

г-жа Шишкова е посочила. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Да, благодаря, г-жо Машева. Колеги, 

становища, изказвания, някакви възражения? Не виждам вдигнати 

ръце. Режим на гласуване. Пет „за“ от залата, 3 „за“ онлайн. Осем 

„за“. Приема се. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

3.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от 

ЗСВ, Мария Петкова Шишкова от заеманата длъжност „заместник на 

главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, с ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на 
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решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за 

преназначаването й на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив. 

3.2. ИЗПРАЩА решението по т. 3.1, ведно с молбата на 

Мария Петкова Шишкова - заместник на главния прокурор при 

Върховна касационна прокуратура, относно преназначаването й по 

реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – 

Пловдив на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по 

компетентност. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 4. Комисията по 

атестиране и конкурси.  

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението е за 

преназначаване на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната 

власт на Любен Владимиров Иванов на заеманата преди 

назначаването му за „административен ръководител - районен 

прокурор“ на Районна прокуратура - Търговище длъжност „прокурор“ 

в Районна прокуратура - Търговище, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП“, считано от 20.06.2020 г. 

Точка втора е – определя, на основание чл. 175, ал. 4, 

изр. 2 от ЗСВ, Мила Стефанова Стайкова – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура - Търговище, за изпълняващ функциите 

„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна 

прокуратура – Търговище, считано от 20.06.2020 г., до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител.  

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

мнения, изказвания, въпроси? Не виждам вдигнати ръце. Режим на 

гласуване. Пет гласа „за“ от залата, трима сме онлайн. Осем „за“. 

Приема се. 
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/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4.1. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от 

ЗСВ, Любен Владимиров Иванов на заеманата преди назначаването 

му за „административен ръководител - районен прокурор“ на 

Районна прокуратура - Търговище длъжност „прокурор“ в Районна 

прокуратура - Търговище, 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 20.06.2020 

г. 

4.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от 

ЗСВ, Мила Стефанова Стайкова – заместник на административния 

ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

- Търговище, за изпълняващ функциите „административен 

ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – 

Търговище, 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 20.06.2020 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 5.  

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Точка 5 касае предложение за 

определяне на Гергана Петрова Колева - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – 

Кърджали, за изпълняващ функциите „административен 
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ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - 

Кърджали, с ранг „прокурор в ОП“, считано от 20.06.2020 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, изказвания, мнения, въпроси? 

Не виждам. Режим на гласуване. Петима от залата и трима онлайн, 

8 „за“. Приема се. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

5.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от 

ЗСВ, Гергана Петрова Колева - административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали, за 

изпълняващ функциите „административен ръководител - районен 

прокурор“ на Районна прокуратура - Кърджали, с ранг „прокурор в 

ОП“, 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 

20.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител.  

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следващата точка е идентична с тази, 

доколкото виждам. Г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението е в точка първа да 

бъде преназначена Даниела Георгиева Петърнейчева-Баракова на 

заеманата преди назначаването й за „административен 

ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Пещера 

длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Пещера, с ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП“, считано от 23.06.2020 г. 
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И т. 2 е предложение за определяне на Татяна 

Костадинова Щерева – прокурор в Районна прокуратура - Пещера, 

за изпълняващ функциите „административен ръководител – 

районен прокурор“ на същата прокуратура, считано от 23.06.2020 г., 

до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Колеги, изказвания, 

становища, мнения, въпроси? Не виждам. Режим на гласуване. 

Трима онлайн, петима от залата, 8 „за“. Приема се решението по 

т.6. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

6.1. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от 

ЗСВ, Даниела Георгиева Петърнейчева-Баракова на заеманата 

преди назначаването й за „административен ръководител - районен 

прокурор“ на Районна прокуратура - Пещера длъжност „прокурор“ в 

Районна прокуратура - Пещера, 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 23.06.2020г. 

6.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от 

ЗСВ, Татяна Костадинова Щерева – прокурор в Районна 

прокуратура - Пещера, за изпълняващ функциите „административен 

ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – 

Пещера, 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 
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съдии, прокурори и следователи, считано от 23.06.2020 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 7, идентична с 

предишните две. Заповядайте, г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предложението е да бъде 

определена Блага Димитрова Георгиева - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Свищов, 

за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен 

прокурор“ на Районна прокуратура - Свищов, с ранг „прокурор в АП“, 

считано от 23.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител.  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Колеги, изказвания, мнения, 

въпроси? Не виждам. Режим на гласуване. Трима онлайн, 

предполагам петима от залата, да, 8 „за“. Приема се. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

7.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от 

ЗСВ, Блага Димитрова Георгиева - административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура – Свищов, за 

изпълняващ функциите „административен ръководител - районен 

прокурор“ на Районна прокуратура - Свищов, с ранг „прокурор в АП“, 

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 23.06.2020 

г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 8 от дневния ред. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Точка 8 касае предложение за 

преназначаване на Атанас Асенов Филипов на заеманата преди 

назначаването му за „административен ръководител - районен 

прокурор“ на Районна прокуратура - Павликени длъжност „прокурор“ 

в Районна прокуратура - Павликени, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП“, считано от 23.06.2020 г. 

Точка втора касае предложение за определяне на 

Габриела Антонова Дремсизова – заместник на административния 

ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

- Павликени, за изпълняващ функциите на „административен 

ръководител – районен прокурор“ на същата прокуратура, с ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП“, считано от 23.06.2020 г., до встъпване в 

длъжност на нов административен ръководител.  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Колеги, мнения, изказвания? 

Режим на гласуване, ако няма. Трима сме онлайн, петима ли са в 

залата гласували „за“?  

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Пет. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Осем „за“. Приема се 

решението. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

8.1. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от 

ЗСВ, Атанас Асенов Филипов на заеманата преди назначаването му 

за „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна 

прокуратура - Павликени длъжност „прокурор“ в Районна 

прокуратура - Павликени, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с 
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основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на 

ВСС за определяне на максималните основни месечни работни 

заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 23.06.2020 

г. 

8.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от 

ЗСВ, Габриела Антонова Дремсизова – прокурор в Районна 

прокуратура - Павликени, за изпълняващ функциите 

„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна 

прокуратура – Павликени, 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 23.06.2020 

г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 9. Заповядайте, г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Точка 9 е провеждане на процедура 

по чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт. Касае се за 

преместване на Снежа Миткова Георгиева-Димитрова – прокурор в 

Районна прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор" в Районна 

прокуратура - Троян, с основно месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

И точка втора е да бъде преместен на същото основание 

Чавдар Александров Шолев – прокурор в Районна прокуратура – 

Троян, на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура – Плевен, с 

ранг „прокурор в ОП", считано от датата на встъпване в длъжност. 

Изпълнени са всички изисквания на чл. 194, ал. 2, поради 

което предлагам да приемем тези решения.  
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-жо Машева. Колеги, 

някакви възражения по проекта за решение, становища, мнения? Не 

виждам. Режим на гласуване. /Д. Машева: Пет./ Пет от залата, 

трима онлайн, с 8 гласа „за“ се приема. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

9. ОТНОСНО: Молба от Снежа Миткова Георгиева-

Димитрова - прокурор в Районна прокуратура - Плевен и Чавдар 

Александров Шолев - прокурор в Районна прокуратура - Троян, за 

преместване, на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната 

власт 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

9.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, 

Снежа Миткова Георгиева-Димитрова – прокурор в Районна 

прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор" в Районна 

прокуратура - Троян, 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. 

9.2. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, 

Чавдар Александров Шолев – прокурор в Районна прокуратура – 

Троян, на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура – Плевен, с 

ранг „прокурор в ОП", 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. 
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 10. Г-жо Машева, 

заповядайте. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Точка 10 касае предложение на 

главния прокурор за оптимизиране щатната численост на органи на 

съдебната власт в системата на прокуратурата. Предложението на 

комисията е да бъде предложено на Пленума на Висшия съдебен 

съвет да съкрати щатната численост на Районна прокуратура-

Плевен с една свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на 

вземане на решението. Съответно, да съкрати щатната численост 

на Районна прокуратура-Димитровград с две свободни длъжности 

„прокурор“; да съкрати щатната численост на Районна прокуратура-

Лом с една свободна длъжност „прокурор“; да съкрати щатната 

численост на Районна прокуратура-Девин с една свободна 

длъжност „прокурор“ и, съответно, да се предложи на Пленума на 

Висшия съдебен съвет да бъдат разкрити 5 щатни длъжности 

„прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. Анализирани са 

данните за натовареност и кадрово обезпечаване на органите на 

съдебната власт. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Анблок ли гласуваме?  

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Анблок ги предлагам, да. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, ако няма изказвания, режим на 

гласуване. Трима онлайн и петима от залата. Осем „за“. Приема се 

решението по т. 10. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

10. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за 

оптимизиране щатната численост на органи на съдебната власт в 

системата на Прокуратурата на Република България 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

10.1.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА 

СЪКРАТИ щатната численост на Районна прокуратура-Плевен с 

1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на 

вземане решението. 

10.1.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА 

СЪКРАТИ щатната численост на Районна прокуратура-

Димитровград с 2 (две) свободни длъжности „прокурор“, считано от 

датата на вземане решението. 

10.1.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА 

СЪКРАТИ щатната численост на Районна прокуратура-Лом с 

1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на 

вземане решението. 

10.1.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА 

СЪКРАТИ щатната численост на Районна прокуратура-Девин с 

1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на 

вземане решението. 

10.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 5 (пет) 

щатни длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, 

считано от датата на вземане решението. 

10.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума 

на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.06.2020 г., за 

разглеждане и произнасяне. 
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 11. Заповядайте, г-жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Точка 11 е проект на решение за 

оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура-

Берковица, с оглед необходимостта от обезпечаване на 

административния ръководител, чийто втори мандат предстои да 

изтече, поради което предложението е да се предложи на пленума 

да съкрати щатната численост на Районна прокуратура-Лом с една 

свободна длъжност „прокурор“ и точка втора – да се разкрие една 

щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура-Берковица, 

считано от датата на вземане на решението. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Колеги, останаха ли 

прокурор в Лом, все пак?  

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Има. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добре. Ако няма изказвания, режим на 

гласуване. /Д. Машева: Пет./ Плюс трима от екраните. Приема се с 8 

гласа „за“.  

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

11. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на 

Районна прокуратура - Берковица с оглед обезпечаване на 

административния ръководител с изтичащ втори мандат 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

11.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание 

чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на 

Районна прокуратура - Лом, с 1 (една) свободна длъжност 

„прокурор“, считано от датата на вземане на решението. 

11.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание 

чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност 
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„прокурор“ в Районна прокуратура - Берковица, считано от датата на 

вземане на решението. 

11.3. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Пленума 

на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.06.2020 г., за 

разглеждане и произнасяне. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 12. Заповядайте, г-

жо Машева. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: По повод постъпил отвод от 

редовен член на втора конкурсна комисия по обявения конкурс за 

конкурси за младши следователи в следствените органи в 

окръжните прокуратури, предложението е да бъде определен Генчо 

Костадинов Терзиев – следовател в Национална следствена 

служба, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши 

следователи, на мястото на Албена Николова Гонкова. 

И точка втора е да бъде определен чрез жребий един 

резервен член на втора конкурсна комисия за младши следователи 

на мястото на Генчо Костадинов Терзиев. 

/И.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет 

извършва жребия под наблюдението на Огнян Дамянов, който 

съобщава резултата: Светослав Донов Василев – НСлС./ 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Светослав Василев избираме като 

резервен член. Генчо Терзиев за поредна година ще бъде пак в 

комисията за младши следователи. Това почти ежегодно се случва, 

но така го избира компютърът. Имате ли нещо против, колеги? Не 

виждам вдигнати ръце. Режим на гласуване. /Д. Машева: Пет./ Пет 

плюс три – 8 „за“. Приема се проектът за решение. 
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/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

12. ОТНОСНО: Заявление за отвод от редовен член на 

втора конкурсна комисия по обявения, с решение на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/29.01.2020 г., 

конкурс за младши следователи в следствените отдели в окръжните 

прокуратури 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.1. ОПРЕДЕЛЯ Генчо Костадинов Терзиев – 

следовател в Национална следствена служба, за редовен член на 

втора конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на 

Албена Николова Гонкова. 

12.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Светослав Донов Василев 

-  следовател в Национална следствена служба, за резервен член 

на втора конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на 

Генчо Костадинов Терзиев. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 13.  

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Точка 13 е провеждане на 

периодично атестиране на Стоян Ичов Моневски - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

Софийска районна прокуратура, и приемане на комплексна оценка 

„много добра“. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, становища, мнения? Не виждам 

вдигнати ръце. Режим на гласуване. Осем „за“. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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13.1. 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 Стоян 

Ичов Моневски - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стоян Ичов 

Моневски - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Г-жо Машева, може ли анблок да 

докладвате? 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Да, исках да предложа от т. 14 до т. 

17, включително, ви предлагам да гласуваме анблок, ако нямате 

възражения по някоя от точките. 

Точка 14 е периодично атестиране на Васил Георгиев 

Стойков - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура -  Сливен. Предложението е за комплексна оценка 

„много добра“. 

Точка 15 е извънредно атестиране на Валентин Цанев 

Цанев – прокурор в Районна прокуратура-Разград с предложение за 

приемане на комплексна оценка „много добра“. 

Точка 16 е предложение за извънредно атестиране на 

Христо Денчев Христов – заместник на административния 

ръководител – заместник-районен прокурор на Районна 

прокуратура-Сливен, и приемане на комплексна оценка „много 

добра“.  
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Точка 17 е извънредно атестиране на Димитър Георгиев 

Узунов – прокурор в Районна прокуратура-Бургас, и приемане на 

комплексна оценка „много добра“. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Колеги, мнения, становища 

по предложението на комисията? Не виждам вдигнати ръце. Режим 

на гласуване. /Д. Машева: Пет сме оттук./ Плюс трима – 8 „за“. 

Приема се. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка – анблок 

т.т. 14, 15, 16 и 17/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

14.1. 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 Васил 

Георгиев Стойков - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура -  Сливен. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил 

Георгиев Стойков - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура -  Сливен. 

 

 

15.1. ПРИЕМА, 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 Валентин Цанев Цанев - прокурор в Районна 

прокуратура – Разград. 
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15.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентин 

Цанев Цанев - прокурор в Районна прокуратура – Разград. 

 

 

16.1. 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 Христо Денчев Христов - заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура - Сливен.   

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо 

Денчев Христов - заместник на административния ръководител – 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Сливен.   

17.1. 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 Димитър Георгиев Узунов - прокурор в Районна 

прокуратура - Бургас. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър 

Георгиев Узунов - прокурор в Районна прокуратура - Бургас. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 18. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Точка 18 е предложение за 

повишаване в ранг на Стела Василева Кръстева - заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор на 

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

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, 

считано от датата на вземане на решението. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря. Колеги, не виждам 

изказвания. Режим на гласуване. Трима онлайн плюс петима от 

залата – 8 „за“. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела 

Василева Кръстева - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Враца, 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. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 19. Кой докладва? 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Предлагаме да бъде в закрито 

заседание, тъй като се касае за предложение за временно 

отстраняване от длъжност на магистрат във връзка с водено 

досъдебно производство. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, закриваме мониторите. 

 

/камерите са изключени/ 

 

 



23 
 

/камерите са включени/ 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Прокурорската колегия взе следното 

решение: На основание чл. 230, ал. 2 временно отстранява от 

длъжност Надежда Тодорова Куюмджиева-Тодорова „следовател“ в 

Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, до 

приключване на воденото срещу нея досъдебно производство.  

Преминаваме към т. 20. Г-жо Бошнакова, Вие ли ще 

докладвате? 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Да, аз. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Заповядайте. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Уважаеми колеги, както 

знаете, на всеки шест месеца нашата комисия, дисциплинарната, 

изготвя Анализ на констатираните от Инспектората към Висшия 

съдебен съвет случаи на нарушаване правото на разглеждане и 

решаване на делата в разумен срок по чл.60м Закона за съдебната 

власт. Настоящият анализ е за периода 01.10.2019 г. – 31.03.2020 г. 

Предложението на нашата комисия е следното: 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши: 

Одобрява проект на Анализ на констатираните от Инспектората към 

Висшия съдебен съвет случаи на нарушаване правото на 

разглеждане и решаване на делата в разумен срок по чл.60м от 

Закона за съдебната власт, за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

Приема данните за установени от Инспектората към 

Висшия съдебен съвет нарушения на правото на разглеждане и 

решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ от Закона за 

съдебната власт, за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 
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Приема отчета на министъра на правосъдието относно 

постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава 

трета „а“ от Закона за съдебната власт, за същия период. 

Напомня на административните ръководители на 

прокуратурите, че следва да продължат прилагането на мерките, 

приети по т. 90.1.6 от Протокол № 21/19.07.2018 г. и т. 1.5 от 

Протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.   

Не приема нови мерки. 

Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, това е т. 

2.1. Да приеме Анализ на констатираните от Инспектората към 

Висшия съдебен съвет случаи на нарушаване правото на 

разглеждане и решаване на делата в разумен срок по чл.60м от 

Закона за съдебната власт, за периода  01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

Точка 2.2. Да приеме данните за установени от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет нарушения на правото на 

разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета 

„а“ от Закона за съдебната власт, за същия период. 

Точка 2.3.  Да приеме отчета на министъра на 

правосъдието относно постъпили заявления и изплатени 

обезщетения по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната 

власт, за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

Точка 2.4. Да напомни на административните 

ръководители на прокуратурите, че следва да продължат 

прилагането на мерките, приети по т.90.1.6 от Протокол № 

21/19.07.2018 г. и т.1.5 от Протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума 

на Висшия съдебен съвет. 

Точка 2.5.    Не приема нови мерки.  
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Точка 2.6.  Материалите по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.3 да се 

публикуват на интернет страницата на ВСС след приемането им от 

Пленума на Висшия съдебен съвет.  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-жо Бошнакова. Колеги, 

имаме ли изказвания, въпроси? Не виждам вдигнати ръце. Режим 

на гласуване. Трима онлайн плюс пет от залата. С 8 гласа „за“ се 

приема се така изготвения проект на решение.  

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

20. ОТНОСНО:  Анализ на констатираните от 

Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на 

разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 

01.10.2019 г. - 31.03.2020 г.  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

20.1.  ОДОБРЯВА проект на Анализ на констатираните от 

ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване 

на делата в разумен срок по чл.60м ЗСВ, за периода 01.10.2019 г. - 

31.03.2020 г. 

20.1.2.  Приема данните за установени от ИВСС 

нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в 

разумен срок по Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.10.2019 г. - 

31.03.2020 г. 

20.1.3. Приема отчета на министъра на правосъдието 

относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на 

Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

20.1.4. Напомня на административните ръководители на 

прокуратурите, че следва да продължат прилагането на мерките, 



26 
 

приети по т. 90.1.6 от Протокол № 21/19.07.2018 г. и т. 1.5 от 

Протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС.   

20.1.5.     Не приема нови мерки. 

20.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС: 

20.2.1.  Да приеме Анализ на констатираните от ИВСС 

случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на 

делата в разумен срок по чл.60м от ЗСВ, за периода  01.10.2019 г. - 

31.03.2020 г. 

20.2.2.  Да приеме данните за установени от ИВСС 

нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в 

разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2019 г. - 

31.03.2020 г. 

20.2.3.  Да приеме отчета на министъра на правосъдието 

относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на 

Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

20.2.4. Да напомни на административните ръководители 

на прокуратурите, че следва да продължат прилагането на мерките, 

приети по т.90.1.6 от Протокол № 21/19.07.2018 г. и т.1.5 от 

Протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС. 

20.2.5.    Не приема нови мерки.  

20.2.6.  Материалите по т. 20.2.1, т. 20.2.2 и т. 20.2.3 да се 

публикуват на интернет страницата на ВСС след приемането им 

от Пленума на ВСС.  

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 21. Г-жо Машева, заповядайте. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Точка 21 е по повод постъпила 

молба от Стоян Моневски да бъде освободен от заеманата 

длъжност „заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура. 



27 
 

Предложението е да бъде освободен на основание чл. 160, във 

връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Стоян Ичов Моневски от 

заеманата длъжност „заместник на административния ръководител 

- заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура, с 

ранг „прокурор в АП“, 

Точка втора е да бъде назначен Стоян Ичов Моневски на 

заеманата преди назначаването му за „заместник на 

административния ръководител - заместник районен прокурор“ на 

Софийска районна прокуратура длъжност „прокурор“ в Софийска 

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

вземане на решението. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, изказвания, въпроси? Не 

виждам. Режим на гласуване. Пет плюс трима, 8 „за“. Приема се. 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

21. ОТНОСНО: Молба от Стоян Ичов Моневски за 

освобождаване от заеманата длъжност „заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на 

Софийска районна прокуратура 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

21.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка 

с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Стоян Ичов Моневски от заеманата 

длъжност „заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура, с 

ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението. 

21.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от 

ЗСВ, Стоян Ичов Моневски на заеманата преди назначаването му 
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за „заместник на административния ръководител - заместник 

районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура длъжност 

„прокурор“ в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, 

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. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Предлагам отново точки 22 и 23 да ги 

разгледаме анблок, ако нямате възражения. 

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Добре. Точка 22 е провеждане на 

периодично атестиране на Ина Петрова Джокова-Лазарова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура, и приемане на 

комплексна оценка „много добра“. 

И т. 23 е провеждане на извънредно атестиране на 

извънредно атестиране на Йордан Маринов Кожухаров - прокурор в 

Районна прокуратура – Велико Търново, и приемане на комплексна 

оценка „много добра“. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, изказвания? Не виждам. Режим 

на гласуване. Трима онлайн, петима от залата – 8 гласа „за“. 

Приема се. 

 

 

/след проведеното гласуване с вдигане на ръка – анблок 

т.т. 22 и 23/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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22.1. 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 Ина 

Петрова Джокова - Лазарова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ина 

Петрова Джокова - Лазарова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

 

 

23.1. 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 Йордан Маринов Кожухаров - прокурор в Районна 

прокуратура – Велико Търново. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йордан 

Маринов Кожухаров - прокурор в Районна прокуратура – Велико 

Търново. 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното заседание на прокурорската колегия. Благодаря 

ви за експедитивността. 

 

 

/Закриване на заседанието – 14.00 ч/ 
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Стенограф: 

Зоя Костова 

 

/Изготвен на 25.06.2020 г./ 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

             ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изключени камери от стр. 4 до стр. 7 и от стр. 

26 до стр. 28 
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