
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 24 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА 

НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 25 ЮНИ 2020 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – главен прокурор на 

Република България 

 

ОТСЪСТВАТ: Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова 

 

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

секретар на Висшия съдебен съвет/ 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

/Откриване на заседанието – 10.15 ч/ 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Здравейте, колеги! Откривам днешното 

извънредно заседание на Прокурорската колегия на ВСС. В нея са 

включени две извънредни точки, първа точка е молба на г-жа 

Даниела Илиева Машева за възстановяване, по реда на чл. 28, ал. 

1 от ЗСВ.  

И втората точка е Декларация на Прокурорската колегия 

на ВСС, свързана с нашите Правила за реакция при случаи на атаки 

срещу представителите на Прокуратурата на Република България. 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-06-25-%D0%92%D0%9A%D0%92.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-06-25-%D0%92%D0%9A%D0%92.pdf
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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 следната допълнителна 

точка: 

2. Приемане на Декларация на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет. 

 

По първата точка. Кой ще я докладва? 

Г-н Дамянов. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, както знаете преди 

малко с решение на Пленума колегата Машева вече не е член на 

ВСС. Тя е подала молба, с която иска да бъде възстановена на 

длъжността, която е заемала преди това, а именно "прокурор" във 

Върховната касационна прокуратура, поради което ви предлагам 

следния диспозитив на решение: Възстановява, на основание чл. 

28, ал. 1 от ЗСВ, Даниела Илиева Машева на длъжността „прокурор“ 

във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор“ във ВКП и 

ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от 26.06.2020 г. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища по така 

направеното предложение на диспозитив? Ако няма, да минем в 

режим на гласуване. Който е "за", моля да гласува. 7 "за", 0 "против". 

Приема се.    

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 
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/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

 

1.  ОТНОСНО: Молба от Даниела Илиева Машева за 

възстановяване по реда на чл. 28,ал. 1 от Закона за съдебната 

власт 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, 

Даниела Илиева Машева на длъжността „прокурор“ във Върховна 

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

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС за определяне на максималните основни месечни работни 

заплати на съдии, прокурори и следователи,считано от 26.06.2020 г.    

 

ИВАН ГЕШЕВ: Преминаваме към втора точка от дневния 

ред. Мисля, че г-н Дамянов също ще докладва и втората точка. Така 

ли е, г-н Дамянов? 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Точно така, г-н Гешев. 

Колеги, както знаете тази сутрин в личния профил във 

фейсбук на обвиняемия Васил Божков са публикувани снимки на 

колега магистрат и също така предложение за текст, който във 

всички случаи ние следва да реагираме, поради което ви предлагам 

текст на декларация в следния смисъл, на Прокурорската колегия. 

Декларация на Прокурорската колегия на ВСС по повод 

публикация от 25.06.2020 г. в личния профил на обвиняемия Васил 

Божков в социалната мрежа фейсбук. 
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Действията на Прокуратурата на Република България 

срещу корупцията и организираната престъпност очаквано 

предизвикват опити за политически и икономически, медиен, а вече 

и за криминален натиск. Незаконното проследяване и заснемане, 

както и публикуването на снимки на прокурор от Специализираната 

прокуратура при изпълнение на служебните му задължения е груб и 

недопустим натиск по отношение на конкретния магистрат и срещу 

независимостта на Прокуратурата, част от съдебната власт. 

Прокурорската колегия на ВСС изразява безпрекословна 

подкрепа към твърдите и безкомпромисни действия на 

Прокуратурата срещу всеки опит за натиск, без значение кои са 

поръчителите и изпълнителите на подобни деяния. Извършителите 

на подобни актове срещу върховенството на правовия ред трябва 

да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Подкрепяме 

Прокуратурата на Република България при предприемане на 

необходимите мерки за гарантиране сигурността на българските 

магистрати при изпълнение на законовите им правомощия в защита 

на техните интереси. 

Декларацията ще бъде изпратена до представителите на 

Европейската комисия в Република България, на държавите-членки 

на Европейския съюз, на Съединените Щати и Обединеното 

Кралство.  

Декларацията е приета в съответствие с механизъм за 

публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС, в случай на 

засягане на независимостта и доброто име на прокурори и 

следователи, одобрен с решение на Прокурорска колегия по 

Протокол 9  от 20 март 2019 г. Тя ще бъде качена съответно и на 

сайта на ВСС. Благодаря. 
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ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви изказвания по така 

предложената декларация? 

Г-н Кузманов. 

ГЕОРГИ КУЗМАНОВ: Колеги, аз смятам, че е много 

своевременна нашата реакция. Трябва да е ясно, че всеки един 

прокурор изпълнява задълженията си по закон и работи по 

конкретно дело, което му се е паднало на случаен принцип. Много 

често се случва обвиняемите да атакуват лично прокурора, който 

работи по тяхно дело, но всъщност те атакуват институцията 

Прокуратура като цяло, защото ако не е този прокурор, друг ще 

работи по това дело, щом има законно решение и извършване на 

престъпление. През годините сме забелязали много пъти как 

обвиняеми атакуват в лично качество като личност прокурорите, 

които работят по делата им и това не бива да се допуска и толерира 

по никакъв начин. Аз подкрепям тази декларация и смятам, че тя е 

навременна и прокурорите трябва да знаят, че както Съвета, ВСС, 

Прокурорската колегия, така и Прокуратурата като цяло стои зад тях 

и ги подкрепя в работата им. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колегата Дамянов. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Аз искам да кажа нещо. Прокурорите 

защитават обществения интерес, но те също са и хора, имат своите 

тревоги, радости, болки, имат и семейства. Когато някой започне да 

ги снима, когато някой започне да пише, когато се разпространяват 

неверни обстоятелства, следва да им се напомня на тези хора, че 

тези неща се четат не само от прокурора, четат се от неговите 

родители, четат се от неговата съпруга, четат се от неговите деца и 

когато тези хора, независимо по какви мотиви го правят, нека поне 

веднъж да се замислят какво причиняват не само на прокурора, то 

важи и за съдията. По принцип магистратската работа е 
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неблагодарна, но какво причиняват на семействата на тези хора и 

да не забравят, че те все пак са хора, които действат в обществен 

интерес. Благодаря ви. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, има ли други изказвания? И аз 

мисля да кажа няколко думи, ако има някой друг преди мен? Не 

виждам желаещи. 

Колеги, аз ще се постарая да съм максимално кратък. 

Ние сме Прокуратурата на Република България, както казаха 

колегите преди нас, ние защитаваме обществения интерес. На нас, 

съм го казал многократно и колегите, които работим по дела ни е 

ясно и е факт,  че в резултат на активността на Прокуратурата, в 

резултат на това, че вече няма недосегаеми лица, независимо дали 

са част от Министерски съвет, дали са част от Президентството, 

дали са милиардери или са социално слаби, ще бъдем и ще сме 

подложени на всякакъв вид атаки, дали са медийни, дали са 

политически, в случая са с криминален оттенък, това е част от 

работата ни, но трябва да е ясно, че Прокуратурата на Република 

България, както в случая Прокурорската колегия, че главният 

прокурор ще застанат зад всеки български магистрат, независимо 

дали е прокурор или съдия, зад всеки служител, дали е следовател 

или някой друг, в случай когато те са подложени на атаки от 

всякакъв характер, независимо дали е медиен, дали е политически 

или в конкретния случай с криминален характер, защото дали това, 

което беше описано в декларацията представлява или не, 

осъществява състав на престъпление, не е моя работа, а ще 

прецени някой наблюдаващ прокурор, но в качеството си на 

магистрат бих казал, че видимо има данни за осъществен състав на 

престъпления. Да кажа, че това, че някои хора са замрели като в 

края на  80-те или на 90-те години когато обществения и 
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политическия живот се развиваше на "Магурата" или около 

"Магурата", да кажем по този начин, означава, че те не осъзнават, 

че времената са променени, че българските граждани искат 

справедливост и Прокуратурата е тази, която ще направи всичко 

възможно хора, които са нарушили закона, пак казвам, независимо 

дали са милиардери, дали през годините са кадрували в различни 

институции, дали са се опитвали да въздействат в съдебната власт 

и  да назначават прокурори, съдии или някои други, да правят 

някакви политически конфигурации затова, че са се чувствали, че са 

недосегаеми, защото  разполагат с милиони откраднати от 

българските граждани, независимо кой е, дали са те или някой 

социално слаб, вече българската прокуратура не прави, ако въобще 

някога е правила, компромиси, независимо от коя е личността, която 

е извършила нарушение или престъпление, и ще се постарае да 

изправи всички тези хора пред българския съд, защото в крайна 

сметка справедливостта, която очакват българските граждани 

трябва да бъде дадена от българския съд. Прокуратурата е част от 

този процес за справедливост, който очакват българските граждани. 

Така че, казал съм го многократно, всеки един с колегите, с които 

работим знаем, че това ще се случи, знаехме, че това ще се случи, 

знаем, че това ще продължи, но не се притесняваме, защото на нас 

това ни е работата, всеки от нас, който е станал прокурор, 

следовател или някакъв друг магистрат знае, че това е част от 

работата и колкото по-активно работим, толкова повече ще бъдем 

атакувани по всякакъв начин. Но, последно, ние като Прокурорска 

колегия, аз като главен прокурор и институцията Прокуратура ще 

защитим всеки честен, достоен и вършещ качествено работата си 

магистрат, независимо кой е той, респективно ще бъдем 

безкомпромисни, както се вижда, Прокуратурата, към лица от 
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нашата структура, които, да кажем, осъществяват вероятно състави 

на дисциплинарни нарушения или пък вероятно състави на 

престъпления. Ние не правим разлика между лицата, които са 

нарушили закона и няма да правим разлика, пак с риск да се 

повторя, включително и ако те са част от съдебната власт. 

Благодаря ви. Това е моето мнение.  

Ако няма други изказвания, предлагам да минем в режим 

на гласуване. Има ли други изказвания? Няма. Който е "за" да бъде 

приета тази декларация, докладвана от г-н Дамянов, моля да 

гласува. 7 "за", 0 "против". Колеги, декларацията се приема във вида 

предложена и докладвана от г-н Дамянов. 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

2.ОТНОСНО: Приемане на Декларация на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет по повод публикация от 

25.06.2020 г. в личния профил на обвиняемия Васил Божков в 

социалната мрежа „Фейсбук“ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

2.1.Приема Декларация на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по повод публикация от 25.06.2020 г. в 

личния профил на обвиняемия Васил Божков в социалната мрежа 

„Фейсбук“. 

2.2.Текстът на Декларацията на Прокурорската колегия 

на Висшия съдебен съвет по повод публикация от 25.06.2020 г. в 

личния профил на обвиняемия Васил Божков в социалната мрежа 
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„Фейсбук“ да бъде публикуван като линк в краткия и пълния 

стенографски протокол от заседанието на колегията. 

2.3.Изпраща Декларацията на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет на Европейската комисия, на  

представителството на Европейската комисия в България, на 

посолствата на всички държави-членки на Европейския съюз в 

България, на посолството на САЩ в България и посолството на 

Обединено кралство Великобритания в България. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Предлагам предвид изчерпване на 

дневния ред на днешното извънредно заседание на Прокурорската 

колегия да закрия заседанието. Пожелавам ви здраве и 

спокойствие, доколкото е възможно предвид тези напрегнати 

времена. Лек ден, колеги! 

 

 

/Закриване на заседанието – 10.25 ч/ 

 

Стенограф: 

Невенка Шопска 

/Изготвен на 6.07.2020 г./ 

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                            ИВАН ГЕШЕВ 

 


