
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 25 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА 

НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 1 ЮЛИ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет 

 

ОТСЪСТВА Иван Гешев 

 

/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 – 13.35 ч/ 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добър ден, колеги. Откривам днешното 

заседание на Прокурорската колегия. Г-н Гешев в момента е в 

Парламента за изслушване и обсъждане на Годишния доклад на 

Прокуратурата, поради което се налага аз до водя днешното 

заседание. Първоначално са постъпили 15 точки по дневния ред, 

постъпило е предложение за включване на още 10 допълнителни 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-07-01-vkv.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-07-01-vkv.pdf
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точки и за протокола, както и за он-лайн излъчването се налага да 

ги изчета.  

Точка 16 – предложение от главния прокурор за 

трансформиране на щатни бройки в щатовете на Администрацията 

на главния прокурор и Върховна касационна прокуратура. 

Точка 17  - предложение от главния прокурор за 

увеличаване щатната численост на съдебните служители в АГП с 4 

щатни бройки. 

Точка 18 – предложение от Комисия по атестиране и 

конкурсите за оптимизиране щатната численост на Военно-окръжна 

прокуратура Пловдив, с оглед обезпечаване на досегашния 

административен ръководител на органа. 

Точка 19 – предложение от Комисия по атестиране и 

конкурсите по проект за решение по предложение на главния 

прокурор за назначаване на Даниела Илиева Машева – прокурор 

във Върховна касационна прокуратура на длъжност "заместник на 

главния прокурор" при ВКП. 

Точка 20 – проект за решение по заявление на Николай 

Александров Николов за освобождаване от заеманата длъжност 

"прокурор" в Окръжна прокуратура Русе, на основание 165, ал. 1, т. 

2 от ЗСВ. 

Точка 21 – предложение на Комисия по атестиране и 

конкурсите по проект за решение по заявление на Даниела 

Костадинова Начева за освобождаване от заеманата длъжност 

"заместник на административния ръководител" на 

Специализираната прокуратура. 

Точка 22 – предложение от Комисия по атестиране и 

конкурсите относно предложение на главния прокурор за 

определяне на изпълняващ функциите "административен 
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ръководител – окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура 

Монтана. 

Точка 23 – проект за решение за предварително 

атестиране на Стефка Антонова Стоянова – прокурор в Районна 

прокуратура Свиленград. 

Точка 24 – проект за решение за периодично атестиране 

на Радост Стоилова Бошнакова – прокурор в Районна прокуратура 

Бургас. 

И допълнителна точка 25 – предложение от Комисия по 

атестиране и конкурсите, проект за решение за периодично 

атестиране на Елица Георгиева Калпачка – заместник на 

административния ръководител – заместник-районен прокурор на 

Районна прокуратура Благоевград. 

По дневния ред становища, изказвания, възражения? Ако 

няма, режим на гласуване. 8 "за", няма "против". Приема се. 

 

/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: 

 

I. Включва в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

16. Проект на решение по предложението на главния 

прокурор за трансформиране на щатни бройки в щатовете на 
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Администрацията на главния прокурор и Върховна касационна 

прокуратура. 

Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 

 

17. Проект на решение по предложението на главния 

прокурор за увеличаване щатната численост на съдебните 

служители в Администрацията на главния прокурор с 4 /четири/ 

щ.бр. за длъжност „чистач“. 

Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 

 

18. Проект на решение за оптимизиране щатната 

численост на Военно – окръжна  прокуратура – Пловдив, с оглед 

обезпечаване на досегашния административен ръководител на 

органа. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси  

 

19. Проект на решение по предложението на главния 

прокурор за назначаване на Даниела Илиева Машева – прокурор 

във Върховна касационна прокуратура,  на длъжност „заместник на 

главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура.  

Внася: Комисия по атестиране и конкурси  

 

20. Проект на решение по заявлението на Николай 

Александров Николов за освобождаване от заеманата длъжност 

„прокурор“ в Окръжна прокуратура - Русе, на основание чл. 165, ал. 

1, т. 2 от ЗСВ. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси  
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21. Проект на решение по заявлението на Даниела 

Костадинова Начева за освобождаване от заеманата длъжност 

„заместник на административния ръководител“ на 

Специализираната прокуратура. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси  

 

22. Проект на решение по предложението на главния 

прокурор за определяне на и.ф. административен ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Монтана. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси  

 

23. Проект на решение за предварително атестиране на 

Стефка Антонова Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - 

Свиленград. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси  

 

24. Проект на решение за периодично атестиране на 

Радост Стоилова Бошнакова - прокурор в Районна прокуратура - 

Бургас (към момента на предложението административен 

ръководител на Районна прокуратура – Несебър). 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси  

 

25. Проект на решение за периодично атестиране на 

Елица Георгиева Калпачка - заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура 

- Благоевград.  

Внася: Комисия по атестиране и конкурси  
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: По точка 1 – изслушване на Драган 

Георгиев Драганов – прокурор в Софийска районна прокуратура във 

връзка с постъпило възражение. Уведомяването му за днешното 

изслушване е изпратено на 3 юни от ВСС, връчено е на 10 юни. 

Колегата тук ли е? 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Тук е колегата. 

/В залата влиза Драган Драганов/ 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добър ден, колега Драганов. На 

основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ сте поканен да бъдете изслушан 

във връзка с постъпилото от Вас възражение. Ще Ви помоля да 

изложите накратко, доста подробно е Вашето възражение, което е 

направено, да го изложите и ако има някои нови обстоятелства, 

разбира се, да ги споделите. Заповядайте! 

ДРАГАН ДРАГАНОВ: Благодаря. Поддържам своето 

възражение срещу така изготвената оценка от Комисия по 

атестиране и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС, като 

считам, че същата е, не че не е правилна, но е доста критична. 

Основанията за това са ми, че при изготвените от мен около 

сумирам общо около 2500 акта, около 30 акта са попаднали във 

вниманието на комисията, които са били отменени по една или 

друга причина, било от прокурор висшестояща прокуратура или от 

съда, което е една значително малка част от общия брой решени от 

мен преписки. Конкретно възражението ми е само, както съм описал 

и в самото възражение, по част 4, точка 2 от общия формуляр, а 

именно "умения за анализ на правнорелевантните факти". Правейки 

един бърз преглед, действително съм допуснал съответни 

непълноти и грешки при изготвянето ми на цитираните от комисията 

актове, но искам категорично да заявя, че това не е поради 

неумение да анализирам правнорелевантните факти, а е 
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единствено и само поради високата натовареност на прокурор в 

Районна прокуратура, особено във 2-ри отдел, в който съм аз. По-

голямата част видях от отменените ми актове са постановления за 

спиране, които са били срещу неизвестен извършител, а те са 

многобройни, ежедневни, нашият отдел, особено 2-ри, които 

гледаме престъпления против личността, те са доста голям период 

и натовареността с тях е много по-голяма от другите отдели. Чисто 

физически, с оглед произнасянето в срок да бъде мотивирано, да 

бъде изготвено, да се анализират обстоятелствата, всички факти и 

обстоятелствата по воденото производство наистина има моменти, 

в които няма как чисто физически да може да се направи един по-

задълбочен анализ, да се анализират фактите, подробно и обстойно 

да се опишат какво е установено, какво не е, какво приемаме за 

установено, какво не приемаме, по какъв начин, не толкова не 

неумение да бъдат обсъдени тези факти или анализирани, още 

повече мисля, че имам 27 годишен стаж в съдебната система, това 

е неумение за анализ на правнорелевантни факти малко ми се 

струва твърде сурово да се каже, защото мисля, че за този период, 

в който работя са доста години, съм показал, че много добре се 

справям с поставените ми задачи и с работата, това може да се 

види и от предните ми атестации, всички атестации, които са ми 

правени до този момент, като считам, че и атестацията на 

Постоянната комисия по атестиране към Апелативна прокуратура 

доста добре е изложила в пълност и в цялост както направените от 

мен пропуски, така и уменията да се справям много добре със 

свършената работа. Това е, което искам да кажа накратко, мога 

много да говоря, но не искам да отнемам от времето. Общото, 

имате го всички и сте го прочели, но по наказателни производства 

са ми отменени 10 акта при общо 1262. Отменените актове спрямо 
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общо постановените по преписки са 0,7 %, а по наказателните 

производства са 0,8 %. Това за мен са факти, които, не знам какво 

повече бих могъл да направя за 0,7-0,8 % при обща натовареност и 

изготвени, и извършени от мен произнасяне по преписките. Да, от 

съда са ми върнати 30 акта при 151 постановени. Като причини за 

връщане на актовете са различни, но няма как да е невъзможно за 

анализиране на правнорелевантни факти, има го това в документа, 

когато в обстоятелствената част на обвинителния акт е посочено 

деяние, най-елементарното по чл. 194 от НК в диспозитива, в 

обвинението е посочено пак чл. 194, ал. 1 и най-накрая е написано, 

че това е текстово различно от всичко, че това е деяние по 194, ал. 

3. Това не е неправилен анализ на фактите, това е техническа 

грешка, която на мен ми прави впечатление, че такова основание са 

ми връщани и други актове, но тя не е била позната към края на 

2017 г. с едни от последните изменения на НПК, когато беше познат 

института на явна техническата грешка. Допускал съм и други 

грешки, например при сбора, аз ги приемам, че аз съм ги допуснал, 

въпреки че нито изготвям оценителната експертиза, нито сумирам 

крайния сбор, но щом аз съм написал акта, аз съм го допуснал. Не 

оспорвам допуснатите грешки, няма да ги коментирам поотделно, те 

са, но мисля, че е била прекалено сурова оценката спрямо мен. 

Благодаря.  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, колега.  

Колеги, въпроси към колегата Драганов има ли? Не 

виждам вдигнати ръце. Благодаря Ви, колега, ще Ви помоля да 

изчакате да приключим. 

/От залата излиза Драган Драганов/ 

Г-н Дамянов, заповядайте! 
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ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, колегата Драганов 

първоначалната му оценка пак при Апелативна прокуратура София 

е получил комплексна оценка "много добра". Комисията по 

атестиране и конкурсите е намалила тази оценка в част 4, т. 2 

"умения за анализ на правнорелевантните факти", при което 

крайната му комплексна оценка става "добра" – 4,31. Както е 

изложил в своето възражение колегата и както каза днес той 

оспорва единствено това намаляване на оценката. Мотивите на 

КАК, за да намалят оценката в тази част са следните: по 

прокурорска преписка 13855 от 2017 г. прокурорският акт е отменен, 

поради неприложимост в разпоредбата на чл. 218б от НК, дадени са 

указания, след изпълнението на които в съда е внесен обвинителен 

акт. По прокурорска преписка № 42414 от 2015 г. е отменен поради 

липса на мотиви по отношение на деянията, за които преследването 

е погасено по давност. По прокурорска преписка 43030 от 2016 г. 

прокурорският акт е отменен, освен поради посочената в акта на 

въззивната инстанция непълнота на проверката и неизяснена в 

цялост фактическа обстановка, така и поради немотивираност. 

Прието е за установено наличие на данни единствено за 

осъществени признаци на престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, без 

да са коментирани общо присвоителните престъпления, в които се 

включва и престъплението по чл. 206 от НК. Дадени са указания, 

след изпълнението на които е образувано досъдебно производство. 

Прокурорски акт по преписка 16839 от 2017 г. е отменен, тъй като в 

него са изложени формални мотиви, без да се обсъжда каквито и да 

е материали по делото. В определението си съдът е посочил, че 

дори заключителното постановление на разследващия полицай е 

по-информативно и старателно изготвено от постановлението за 

спиране. Поради липса на обективен анализ на събраните 
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многобройни доказателствени материали, което от своя страна е 

довело до немотивираност е отменен и акта по преписка 17419 от 

2014 г. В отменителният акт съдът е посочил, че прокурора е 

наблегнал на преразказ на показанието на свидетели очевидци, 

като напълно е игнорирал показанията им, но е кредитирал част от 

заключението на техническите експертизи. Дадени са указания, 

след изпълнението на които съда е внесъл обвинителен акт. 

Прокурорска преписка 20436 от 2013 г. прокурорският акт е отменен, 

поради липса на детайлен анализ на релевантната обстановка по 

метода на използване на специални знания, които се налагат от 

обстоятелствената част по делото и материално-правните 

характеристики на деянието по чл. 217, ал. 3 във връзка с ал. 1 от 

НК. По прокурорска преписка 46682 от 2013 г. постановлението за 

спиране на наказателното производство, отменено, цитирам: липса 

на мотивираност на прокурорския акт, без да е извършен дори най-

елементарен анализ на събраните доказателствени материали, но и 

без да са били предприети реални и ефективни действия по 

изясняване на обстоятелствата по случая.  

На следващо място следва да се съобразят и 

основанията за връщането на актовете от съда, които сочат на 

недостатъчна прецизност при изготвянето им, пропуски при 

правилната и законодателна оценка на относимите факти и 

обстоятелства в хода на производството. 

По прокурорска преписка 19844 от 2011 г. обвинителният 

акт е връщан от съда три пъти. Първият път поради противоречие 

между обстоятелствената част и диспозитива на същия, относно 

формите на изпълнителното деяние, както и користната цел на 

дееца. Неотстраняването на това противоречие е наложило 

връщането му още два пъти. По шест наказателни производства, 
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съответно по прокурорски преписки 943 от 2012 г., 35351 от 2002 г., 

37556 от 2006 г., 51270 от 2015 г., 55766 от 2014 г. и 41849 от 2016 

г., внесеният в съда прокурорски акт е връщан по два пъти, основно 

поради противоречие между обстоятелствената част на 

диспозитива на обвинителния акт, поради противоречие между 

постановлението за привличане, в качеството на обвиняем и 

диспозитива на обвинителния акт, поради липса на прецизно 

излагане и яснота на словесното обяснение, което задължително 

трябва да кореспондира с възприетата цифрова квалификация. По 

прокурорска преписка 5539 от 2016 г. внесеният в съда обвинителен 

акт е върнат, тъй като там не са посочени в цялост фактите, 

обуславящи съставомерността на деянието и участието на 

обвиняемия в осъществяването. Внесеният в съда обвинителен акт 

по прокурорска преписка 13487 от 2015 г. е върнат поради 

противоречие между диспозитива и обстоятелствената част на 

същия, противоречия във фактическите обстоятелства, посочени в 

обвинителния акт. По прокурорска преписка 15841 от 2017 г. и в 

постановленията за привличане на двамата обвиняеми относно 

общата стойност на инкриминираните вещи и описаните отделни 

стойности е причина то да бъде върнато. По прокурорска преписка 

16014 от 2014 г. обвинителният акт е върнат от съда поради 

допуснато противоречие между словесното описание и цифровата 

квалификация, поради неяснота на обвинението и липсата на 

описание на всички съставомерни гледни точки от гледна точка на 

обвинението по чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във 

връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 18 е върнат и внесения 

обвинителен акт по прокурорска преписка 21129 от 2016 г. По 

прокурорска преписка 33130 от 2011 г. внесеният в съда 

обвинителен акт е върнат, тъй като не са отразени всички 
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съставомерни факти, като не са посочени обстоятелствата, 

свързани с обективните признаци на твърдяното, осъществено от 

обвиняемия деяние. Изброените по-горе произнасяния на прокурор 

Драганов, свързани с липса на мотиви, направен извод и анализ, 

липса на описание или неясноти относно съществени елементи от 

състава на престъпленията сочат както на недостатъчна прецизност 

при изготвяне на актовете, така и на пропуски при правилната и 

законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства в 

хода на производството, свързани с критерия "умения за анализ на 

правнорелевантните факти". Касае се за повтарящи се пропуски и 

процесуални нарушения, рефлектиращи върху обосноваността на 

постановените актове, по които магистрата не е обосновал в 

достатъчна степен разбираемо и мотивирано същите и е налице 

неправилна или незаконосъобразна преценка по същество. Тези 

пропуски и нарушения следва да се разглеждат в контекста на 

притежавания дългогодишен юридически стаж, придобит в органите 

на съдебната власт и предполагащ високо качество на изготвените 

актове, и недопускане на грешки от посоченото естество. Това 

налага извод, че прокурор Драганов притежава умения за анализ на 

правнорелевантните факти съотносими на нивото на изисквания за 

заеманата длъжност, без да ги надхвърля, поради което КАК 

предлага да бъде оставено без уважение възражението на Драган 

Георгиев Драганов, да се проведе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, 

във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на 

ЗИДЗСВ извънредно атестиране на Драган Георгиев Драганов – 

прокурор в СРП и четвърто: приема, на основание чл. 206, ал. 1, във 

връзка с чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ предложената комплексна оценка 

от атестирането "добра" на Драган Георгиев Драганов – прокурор в 

СРП. 
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Дамянов. 

Колеги, изказвания, въпроси? 

Г-н Стоев, заповядайте! 

ЙОРДАН СТОЕВ: Колеги, аз от своя страна считам, че 

донякъде възраженията на прокурор Драганов са частично 

основателни. Ще изходя от констатацията на самата комисия, която 

заявява, че прокурор Драганов притежава умения за анализ на 

правнорелевантните факти съотносими на нивото на изискваната за 

заемане длъжност, като следваща констатация, без да ги 

надхвърля, т.е. нямаме една изключителност, но аз мисля, че 

трябва да се вземе предвид и изключително високата натовареност, 

която има прокурор Драганов, тя е била много над средната, както 

за Софийска районна прокуратура, така и над средната за 

районните прокуратури в цялата страна. Когато се правят тези 

оценки аз считам, че прокурорите трябва да бъдат слагани на една 

равна база. Нормално е когато имаш изключително висока 

натовареност  и да допускаш грешки. Нормално е когато си много 

по-ниско натоварен по-прецизно да изработваш своите преписки и 

дела, да не допускаш съответните грешки. В тази връзка мога да 

дам и един пример с колегите, които бяха от Районна прокуратура 

Несебър, които съответно имаха своите пропуски като цяло, то 

точно на базата на изключително високата натовареност, която 

беше в тази прокуратура. С оглед на това донякъде споделям 

тезата на прокурор Драганов, че когато бъдем изключително 

критични към неговите умения за анализ на правнорелевантните 

факти, то трябва да съобразим и възможностите, т.е. изключително 

високата натовареност, съответно ограничаване времето за 

разглеждане на една преписка и изготвяне на един съответен акт, 

за да може на равно основание да бъдат оценявани всичките 
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прокурори, поради което аз считам, че възражението му е 

основателно и би следвало в част 4, точка 2 да бъде увеличена с 

една единица неговата оценка. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Стоев. Това ли е Вашето 

предложение като проект за решение? 

Колеги, други становища, изказвания? Не виждам. Режим 

на гласуване първо по предложението на Комисия по атестирането 

и конкурсите. Който е "за", моля да гласува. /брои гласовете/ - 7 "за", 

"против" – г-н Стоев. Благодаря ви. Колеги, със 7 гласа "за" и 1 

"против" се приема предложението на Комисията по атестиране и 

конкурсите, след изслушване оставя без уважение възражението на 

прокурор Драганов, проведено е извънредно атестиране и приемане 

на оценка "добра". 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ 

АТЕСТИРАНЕ 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

1. ОТНОСНО: Изслушване на Драган Георгиев Драганов - 

прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с постъпило 

възражение срещу изготвената комплексна оценка от извънредно 

атестиране 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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1.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, 

Драган Георгиев Драганов - прокурор в Софийска районна 

прокуратура, поради постъпило възражение срещу изготвената му 

комплексна оценка. 

1.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Драган 

Георгиев Драганов - прокурор в Софийска районна прокуратура. 

1.3. 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 Драган Георгиев Драганов - прокурор в Софийска 

районна прокуратура. 

1.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с 

чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ предложената от Комисията по 

атестирането и конкурсите комплексна оценка „ДОБРА" на Драган 

Георгиев Драганов - прокурор в Софийска районна прокуратура. 

 

/В залата влиза Драган Драганов/ 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колега Драганов, със 7 гласа "за" и 1 

"против" Прокурорската колегия оставя без уважение възражението 

Ви, провежда извънредно атестиране и приема, на основание чл. 

206, ал. 1, предложената комплексна оценка от атестирането 

"добра". Благодаря Ви. 

/От залата излиза Драган Драганов/ 

Колеги, преминаваме към точка 2 от дневния ред – 

Комисия по атестиране и конкурсите. 

Г-н Дамянов, заповядайте! 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, на вашето 

внимание е проект на решение за назначаване на младши 

прокурори по обявените конкурси с решение на Прокурорска колегия 
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по протокол 5 от 28.1.2016 г. и протокол № 5 от 1.2.2017 г. на 

длъжност "прокурор" в Районните прокуратури. Към това 

предложение има и материали от КАК, където за всяко от 

предложенията има изложени подробни мотиви, аз няма да ги 

цитирам, тъй като те са изключително много и обемни, ще кажа, че 

Комисията по атестиране и конкурсите получи искания от няколко 

прокурори да бъдат назначени на прокуратури различни от тези, 

където са назначени за младши прокурори. Бяха изискани 

становища от административните ръководители на приемащата 

прокуратура, там където той е към настоящия момент и там, където 

иска да отиде, другата прокуратура. В случаите когато и двамата 

ръководители дадоха положително становище и имаше свободна 

длъжност КАК уважи тези искания, поради което ви предлагам 

следния диспозитив: първо – назначава, на основание чл. 160, във 

връзка с чл. 243 от ЗСВ, Габриела Георгиева Милушева – младши 

прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност "прокурор" 

в Софийска районна прокуратура, с ранг "прокурор в ОП", с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1, считано от 

03.07.2020 г. За всички останали колеги основанието е същото, 

датата е същата на встъпване, като само там, където тя е различна, 

ще изложа мотиви и ще я прочета допълнително. 

2. Назначава Вихра Костадинова Попхристова – младши 

прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност "прокурор" 

в Софийска районна прокуратура, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП". 

3. Назначава Светослав Василев Палов – младши 

прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност "прокурор" 

в Софийска районна прокуратура, с ранг "прокурор в ОП". 

4. Назначава Мария Любчова Бакалска – младши 

прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност "прокурор" 
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в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съобразно Таблица 1, също от 03.07.2020 г. 

5. Назначава Андрей Истилиянов Костов – младши 

прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност "прокурор" 

в Софийска районна прокуратура. 

6. Назначава Антон Руменов Ценов – младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура на длъжност "прокурор" в Софийска 

районна прокуратура, с ранг "прокурор в ОП". 

7. Назначава Елена Иванова Андреева – младши 

прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност "прокурор" 

в Софийска районна прокуратура, с ранг "прокурор в ОП". 

8. Назначава Ивайло Николаев Гоцков – младши 

прокурор в Районна прокуратура Благоевград на длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура. 

9. Назначава Иван Атанасов Караиванов – младши 

прокурор в Районна прокуратура Разлог на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Разлог. 

10. Назначава Теодор Георгиев Николов – младши 

прокурор в Районна прокуратура Видин на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Перник. 

11. Назначава Стиляна Димитрова Георгиева – младши 

прокурор в Районна прокуратура Враца на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Перник. 

12. Назначава Светлана Атанасова Димитрова – младши 

прокурор в Районна прокуратура Монтана на длъжност "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура. 

13. Назначава София Драганова Димитрова – младши 

прокурор в Районна прокуратура Перник на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Перник. 
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14. Продължава срока на назначението до 6 месеца, на 

основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на Дияна Колева Колева – младши 

прокурор в Районна прокуратура Сливница, считано от 03.07.2020 г. 

15. Назначава Борис Атанасов Петков – младши 

прокурор в Районна прокуратура Пазарджик на длъжност "прокурор" 

в Районна прокуратура Пазарджик. 

16. Продължава срока на назначението до 6 месеца, на 

основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Мирела Бончева Василева – 

младши прокурор в Районна прокуратура Стара Загора, считано от 

03.07.2020  г. 

17. Назначава, на основание чл. 160, Лъчезар Светлинов 

Иванов – младши прокурор в Районна прокуратура Стара Загора на 

длъжност "прокурор" в Районна прокуратура Стара Загора. 

18. Назначава Ивелина Красимирова Косева – младши 

прокурор в Районна прокуратура Стара Загора на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура Стара Загора. 

19. Назначава Дельо Валентинов Делев – младши 

прокурор в Районна прокуратура Хасково на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Хасково. 

20. Назначава Веско Беров Ириков – младши прокурор в 

Районна прокуратура Кърджали на длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура Пловдив. 

21. Назначава Цонко Николов Кръстев – младши 

прокурор в Районна прокуратура Велико Търново на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура Велико Търново. 

22. Назначава Неделчо Митев Тончев – младши прокурор 

в Районна прокуратура Плевен на длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура Казанлък. 
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23. Назначава Виктория Петрова Георгиева – младши 

прокурор в Районна прокуратура Русе на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Велико Търново. 

24. Назначава Калоян Веселинов Кръстев – младши 

прокурор в Районна прокуратура Варна на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Варна. 

25. Назначава Даниела Христова Тепавичарова – 

младши прокурор в Районна прокуратура Добрич на длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, с ранг "прокурор в 

ОП". 

26. Назначава Красимира Ипократова Ипократова – 

младши прокурор в Районна прокуратура Шумен на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура Шумен. 

27. Продължава срока на назначението до 6 месеца, на 

основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Галин Галенов Тупев – младши 

прокурор в Районна прокуратура Разград, считано от 03.07.2020 г. 

28. Назначава Мартин Любомиров Кузманов – младши 

прокурор в Районна прокуратура Търговище на длъжност "прокурор" 

в Районна прокуратура Търговище. 

29. Назначава Магдалина Недялкова Христова-Петрова – 

младши прокурор в Районна прокуратура Силистра на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура Силистра. 

30. Назначава Ваня Стойчева Георгиева – младши 

прокурор в Районна прокуратура Бургас на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Пазарджик. 

31. Назначава Христо Иванов Христов – младши 

прокурор в Районна прокуратура Сливен на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Бургас. 
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32. Назначава Мерйем Мюмюнова Алиева – младши 

прокурор в Районна прокуратура Ямбол на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура Ямбол. 

Предложението ми е ако някой има възражения можем 

да обсъждаме всяко от отделните точки и да се гласува анблок, като 

се счита поотделно за всеки един от прокурорите. Благодаря. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Дамянов. Колеги, имате 

думата за изказвания, становища? Не виждам вдигнати ръце. 

Режим на гласуване. С 8 гласа "за", "против" няма. Приема се 

предложението. 

 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

2. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение за 

назначаване на младши прокурори, по обявените конкурси с 

решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 05/28.01.2016 г. и протокол № 05/01.02.2017 г., на 

длъжност „прокурор" в районните прокуратури, след изтичане на 

срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Габриела Георгиева Милушева - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура, на длъжност "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП", с основно 

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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Вихра Костадинова Попхристова - младши прокурор 

в Софийска районна прокуратура, на длъжност "прокурор" в 

Софийска районна 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 03.07.2020г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Светослав Василев Палов - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура, на длъжност "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 
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2.4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Мария Любчова Бакалска - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура, на длъжност "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Андрей Истилиянов Костов - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура, на длъжност "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.6. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Антон Руменов Ценов - младши прокурор в Софийска 

районна прокуратура, на длъжност "прокурор" в Софийска 

районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП", с основно 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Елена Иванова Андреева - младши прокурор в 

Софийска районна прокуратура, на длъжност "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Ивайло Николаев Гоцков - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Благоевград, на длъжност "прокурор" в 

Софийска районна прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

2.9. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Иван Атанасов Караиванов - младши прокурор в 
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Районна прокуратура – Разлог, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Разлог, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

2.10. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Теодор Георгиев Николов - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Видин, на длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура – Перник, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.11. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Стиляна Димитрова Георгиева - младши прокурор 

в Районна прокуратура – Враца, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Перник, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 



 25 

 

2.12. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Светлана Атанасова Димитрова - младши 

прокурор в Районна прокуратура – Монтана, на длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, 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 

03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

2.13. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, София Драганова Димитрова - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Перник, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Перник, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.14. ПРОДЪЛЖАВА срока на назначението с до 6 (шест) 

месеца, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на Дияна Колева 

Колева - младши прокурор в Районна прокуратура – Сливница, 

считано от 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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    Р Е Ш И: 

 

2.15. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Борис Атанасов Петков - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Пазарджик, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Пазарджик, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.16. ПРОДЪЛЖАВА срока на назначението с до 6 (шест) 

месеца, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на Мирела Бончева 

Василева - младши прокурор в Районна прокуратура – Стара 

Загора, считано от 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.17. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Лъчезар Светлинов Иванов - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Стара Загора, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Стара Загора, 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 03.07.2020 г. 

 



 27 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.18. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Ивелина Красимирова Косева - младши прокурор 

в Районна прокуратура – Стара Загора, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Стара Загора, 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 03.07.2020 г. 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.19. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Дельо Валентинов Делев - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Хасково, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Хасково, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.20. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Веско Беров Ириков - младши прокурор в Районна 

прокуратура – Кърджали, на длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура – Пловдив, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на 
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максималните основни месечни работни заплати на съдии, 

прокурори и следователи, считано от 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.21. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Цонко Николов Кръстев - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Велико Търново, на длъжност "прокурор" 

в Районна прокуратура – Велико Търново, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.22. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Неделчо Митев Тончев - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Плевен, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Казанлък, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

2.23. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Виктория Петрова Георгиева - младши прокурор в 
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Районна прокуратура – Русе, на длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура – Велико Търново, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

2.24. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Калоян Веселинов Кръстев - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Варна, на длъжност "прокурор" в Районна 

прокуратура – Варна, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.25. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Даниела Христова Тепавичарова - младши 

прокурор в Районна прокуратура – Добрич, на длъжност 

"прокурор" в Софийска районна прокуратура, 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 

03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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    Р Е Ш И: 

 

2.26. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Красимира Ипократова Ипократова - младши 

прокурор в Районна прокуратура – Шумен, на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура – Шумен, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

2.27. ПРОДЪЛЖАВА срока на назначението с до 6 (шест) 

месеца, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на Галин Галенов 

Тупев - младши прокурор в Районна прокуратура – Разград, считано 

от 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.28. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Мартин Любомиров Кузманов - младши прокурор 

в Районна прокуратура – Търговище, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Търговище, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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    Р Е Ш И: 

 

2.29. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Магдалина Недялкова Христова-Петрова - 

младши прокурор в Районна прокуратура – Силистра, на длъжност 

"прокурор" в Районна прокуратура – Силистра, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.30. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Ваня Стойчева Георгиева - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Бургас, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Пазарджик, 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 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.31. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Христо Иванов Христов - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Сливен, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Бургас, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на 
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максималните основни месечни работни заплати на съдии, 

прокурори и следователи, считано от 03.07.2020 г. 

 

     ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

    Р Е Ш И: 

 

2.32. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Мерйем Мюмюнова Алиева - младши прокурор в 

Районна прокуратура – Ямбол, на длъжност "прокурор" в 

Районна прокуратура – Ямбол, 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 03.07.2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Г-н Дамянов. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Това е проект на решение. КАК 

предлага за назначаване на младшите следователи, по обявения 

конкурс с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет по Протокол № 05/01.02.2017 г., на длъжността „следовател" 

в следствените отдели в окръжните прокуратури, след изтичане на 

срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ. 

Подходът при тях беше аналогичен, както при останалите 

колеги, както цитирах за прокурори - тези, които желаят да се 

преместят в друг следствен отдел, беше изискано становище на 

двамата административните ръководители и където имаше 

съгласие, молбата на колегата е уважена. Така за всички 

основанието е чл. 243 от ЗСВ, за всички назначаването е считано от 

03.07.2020 г., където има изключения, ще го прочета изрично, 

поради което КАК предлага: 
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1. НАЗНАЧАВА Велислав Велизаров Величков - младши 

следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, 

на длъжност "следовател" в Следствения отдел в Софийска градска 

прокуратура. 

2. НАЗНАЧАВА Биляна Николаева Христова - младши 

следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, 

на длъжност "следовател" в Следствения отдел в Софийска градска 

прокуратура. 

3. НАЗНАЧАВА Атанас Георгиев Доцински - младши 

следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, 

на длъжност "следовател" в Следствения отдел в Софийска градска 

прокуратура. 

4. ПРОДЪЛЖАВА срока на назначението с до 6 (шест) 

месеца, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на Мая Любчова 

Узунова - младши следовател в Следствения отдел в Софийска 

градска прокуратура, считано от 03.07.2020 г. 

5. НАЗНАЧАВА Весела Драгомирова Стоева - младши 

следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, 

на длъжност "следовател" в Следствения отдел в Софийска градска 

прокуратура. 

6. НАЗНАЧАВА Михаил Димитров Крачунов - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Благоевград, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел 

в Окръжна прокуратура - Благоевград. 

7. НАЗНАЧАВА Дафина Петрова Димова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Благоевград, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел 

в Окръжна прокуратура - Благоевград. 
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8. НАЗНАЧАВА Мария Леткова Владимирова - Андреева - 

младши следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Монтана, на длъжност "следовател" в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура - Монтана. 

9. НАЗНАЧАВА Марина Николаева Николова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Перник, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Перник. 

10. НАЗНАЧАВА Десислава Илиева Драголова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Пловдив, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Пловдив. 

11. НАЗНАЧАВА Сийка Михайлова Камбарева - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Кърджали, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Смолян. 

12. НАЗНАЧАВА Детелина Кирилова Костадинова - 

младши следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Велико Търново, на длъжност "следовател" в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново. 

13. НАЗНАЧАВА Господин Марков Бумбаров - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, на длъжност "следовател" в Следствения отдел в 

Софийска градска прокуратура. 

14. НАЗНАЧАВА Людмил Дочев Стоянов - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Русе, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Русе. 
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15. НАЗНАЧАВА Диана Стайкова Господинова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Варна, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Варна. 

16. НАЗНАЧАВА Снежана Янкова Стефанова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Разград, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Разград. 

17. НАЗНАЧАВА Филип Иванов Георгиев - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Бургас, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Пловдив. 

18. НАЗНАЧАВА Катя Николаева Кузманова - Качарова - 

младши следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Бургас, на длъжност "следовател" в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив. 

Предлагам ви гласуването да бъде анблок, като се счита 

по отделно за всяка една от точките. Благодаря Ви!  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Дамянов. Колеги, 

изказвания, становища, възражения? Не виждам вдигнати ръце. 

Режим на гласуване. 3 онлайн „за", 4 от залата „за", 7 

„за", „против" - не виждам. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

3. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение за 

назначаване на младши следователи, по обявения конкурс с 

решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 05/01.02.2017 г., на длъжност „следовател" в 
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следствените отдели в окръжните прокуратури, след изтичане на 

срока по чл. 240, ал. 1 от Закона за съдебната власт 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Велислав Велизаров Величков - младши следовател 

в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, на 

длъжност "следовател" в Следствения отдел в Софийска 

градска прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

3.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Биляна Николаева Христова - младши следовател в 

Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, на длъжност 

"следовател" в Следствения отдел в Софийска градска 

прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

3.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Атанас Георгиев Доцински - младши следовател в 
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Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, на длъжност 

"следовател" в Следствения отдел в Софийска градска 

прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.4. ПРОДЪЛЖАВА срока на назначението с до 6 (шест) 

месеца, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на Мая Любчова 

Узунова - младши следовател в Следствения отдел в Софийска 

градска прокуратура, считано от 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Весела Драгомирова Стоева - младши следовател в 

Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, на длъжност 

"следовател" в Следствения отдел в Софийска градска 

прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.6. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Михаил Димитров Крачунов - младши следовател в 
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Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград, на 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Благоевград, 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Дафина Петрова Димова - младши следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград, на 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Благоевград, 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Мария Леткова Владимирова - Андреева - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Монтана, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура - Монтана, 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 03.07.2020 г. 
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 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.9. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

243 от ЗСВ, Марина Николаева Николова - младши следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Перник, на 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Перник, 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.10. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Десислава Илиева Драголова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Пловдив, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив, 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.11. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Сийка Михайлова Камбарева - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Кърджали, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура - Смолян, с основно 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.12. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Детелина Кирилова Костадинова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, на длъжност "следовател" в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново, 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 03.07.2020г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.13. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Господин Марков Бумбаров - младши следовател 

в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико 

Търново, на длъжност "следовател" в Следствения отдел в 

Софийска градска прокуратура, 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 
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3.14. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Людмил Дочев Стоянов - младши следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Русе, на 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Русе, 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 03.07.2020 г. 

 

 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.15. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Диана Стайкова Господинова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Варна, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Варна, 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 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.16. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Снежана Янкова Стефанова - младши следовател 

в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Разград, на 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Разград, с основно месечно трудово 



 42 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, 

прокурори и следователи, считано от 03.07.2020 г. 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.17. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Филип Иванов Георгиев - младши следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Бургас, на 

длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Пловдив, 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 03.07.2020г . 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И : 

3.18. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, Катя Николаева Кузманова - Качарова - младши 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - 

Бургас, на длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел 

в Окръжна прокуратура - Пловдив, 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 03.07.2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към точка 4. 

Предложението е от Комисията по атестирането и конкурсите 

относно Проект на решение за определяне на дати за провеждане 
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на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на 

административни ръководители в органите на съдебната власт, 

открити с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 28/18.09.2019 г. и протокол № 1/22.01.2020 г. 

(ДВ, бр. 9/31.01.2020 г. 

Проектът за решение гласи следното: ОПРЕДЕЛЯ дати 

за провеждане на събеседване, както следва: 

Военно-апелативна прокуратура: 22.07.2020 г. 

И Районна прокуратура - Харманли: 29.07.2020 г. 

Колеги, изказвания, забележки по така направения 

проект? Не виждам вдигнати ръце. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за". 

„Против" няма. Приема се.  

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

4. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на дати 

за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в 

процедури за избор на административни ръководители в органите 

на съдебната власт, открити с решения на Прокурорската колегия 

на Висшия съдебен съвет по протокол №28/18.09.2019 г. (обн. ДВ, 

бр. 76/27.09.2019 г.) и протокол № 1/22.01.2020 г. (ДВ, бр. 

9/31.01.2020 г.) 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с 

допуснатите кандидати в процедури за избор на административни 

ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 
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№28/18.09.2019 г. (обн. ДВ, бр.76/27.09.2019 г.) и протокол 

№1/22.01.2020 г. (ДВ, бр.9/31.01.2020 г.), както следва: 

 

4.1.1. Военно-апелативна прокуратура: 22.07.2020 г. 

4.1.2. Районна прокуратура - Харманли: 29.07.2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 5. Предложение на Комисията по 

атестирането и конкурсите относно проект на решение по 

предложението на и.ф. административен ръководител на 

Специализираната прокуратура за назначаване на Калин Асенов 

Стоилов - прокурор в Специализираната прокуратура, на длъжност 

„заместник на административния ръководител" на 

Специализираната прокуратура. 

Проектът за решение е Прокурорската колегия реши: 

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от 

ЗСВ, Калин Асенов Стоилов - прокурор в Специализираната 

прокуратура, на длъжност „заместник на административния 

ръководител" на Специализираната 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 встъпване в длъжност. 

Има ли забележки, становища, въпроси? Не виждам.  

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", 

„против" няма. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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 5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

168, ал. 3 от ЗСВ, Калин Асенов Стоилов - прокурор в 

Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на 

административния ръководител" на Специализираната 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 встъпване в длъжност. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 6. Предложение от Комисията по 

атестирането и конкурсите. Проект на решение по предложението 

на и.ф. административен ръководител на Специализираната 

прокуратура за оптимизиране щатната численост на органа и 

назначаване на Евгения Асенова Щъркелова - прокурор в 

Специализираната прокуратура на длъжността „заместник на 

административния ръководител" на Специализираната прокуратура. 

Проектът за решение е следният: Прокурорската колегия 

реши: ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, пета 

щатна длъжност „заместник на административния ръководител" на 

Специализираната прокуратура, чрез трансформиране на 1 (една) 

свободна длъжност „прокурор" от щатната численост на органа в 1 

(една) щатна длъжност „заместник на административния 

ръководител", считано от датата на вземане на решението. 

2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

168, ал. 3 от ЗСВ, Евгения Асенова Щъркелова - прокурор в 

Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на 

административния ръководител" на Специализираната прокуратура, 

с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово 

възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на 



 46 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

Колеги, изказвания, становища? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", 

„против" няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

6. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на 

и.ф. административен ръководител на Специализираната 

прокуратура за оптимизиране щатната численост на органа и 

назначаване на Евгения Асенова Щъркелова - прокурор в 

Специализираната прокуратура на длъжността „заместник на 

административния ръководител" на Специализираната прокуратура 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

6.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, 

пета щатна длъжност „заместник на административния 

ръководител" на Специализираната прокуратура, чрез 

трансформиране на 1 (една) свободна длъжност „прокурор" от 

щатната численост на органа в 1 (една) щатна длъжност „заместник 

на административния ръководител", считано от датата на вземане 

на решението. 

6.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

168, ал. 3 от ЗСВ, Евгения Асенова Щъркелова - прокурор в 

Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на 

административния ръководител" на Специализираната прокуратура, 

с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово 
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възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, 

прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на 

встъпване в длъжност. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към точка 7. 

Предложение е отново от Комисията по атестирането и конкурсите. 

Проектът за решение е следният: Оставя без уважение молбата на 

Росица Георгиева Слабакова - Каракачанова - прокурор в Софийска 

градска прокуратура за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от 

ЗСВ, на длъжност „прокурор" във Върховна касационна 

прокуратура, поради липса на освободена длъжност. 

Колеги, становища, изказване, нещо допълнително от 

Комисията по атестирането и конкурсите?  

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Не, не, няма свободна длъжност, 

поради което не може да се приложи процедурата по чл. 193, ал. 6 

от ЗСВ. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Да. Благодаря, г-н Дамянов. Колеги, 

други изказвания, становища? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", 

„против" няма. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

7. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Росица 

Георгиева Слабакова - Каракачанова - прокурор в Софийска 

градска прокуратура за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 
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от ЗСВ, на длъжност „прокурор" във Върховна касационна 

прокуратура, поради липса на освободена длъжност. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 8, идентична с точка 7. Проект за 

решение по молбата на Даниела Иванова Попова - прокурор в 

Апелативна специализирана прокуратура за назначаване, на 

основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор" във 

Върховна касационна прокуратура. 

Проектът за решение гласи следното: Прокурорската 

колегия реши: Оставя без уважение молбата на Даниела Иванова 

Попова - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура за 

назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност 

„прокурор" във Върховна касационна прокуратура, поради липса на 

освободена длъжност. 

Колеги, не виждам изказвания и желаещи за изказвания. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", 

„против" няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 8. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Даниела 

Иванова Попова - прокурор в Апелативна специализирана 

прокуратура за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на 

длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, поради 

липса на освободена длъжност. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 9. Предложение на Комисията по 

атестирането и конкурсите относно проект на решение по 
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предложение на административния ръководител на Софийска 

градска прокуратура за освобождаване на Даниела Ангелова 

Димитрова от длъжността „заместник на административния 

ръководител - заместник-градски прокурор" на СГП.  

Проектът е следният. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 

160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Даниела Ангелова 

Димитрова от заеманата длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-градски прокурор" на Софийска градска 

прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на 

вземане на решението. 

Точка 2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от 

ЗСВ, Даниела Ангелова Димитрова на заеманата преди 

назначаването ѝ за „заместник на административния ръководител - 

заместник-градски прокурор" на Софийска градска прокуратура 

длъжност „прокурор" в Софийска градска 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 датата на вземане на 

решението. 

Колеги, изказвания, забележки, мнения, въпроси? Не 

виждам.  

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", 

„против" няма. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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9.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Даниела Ангелова Димитрова от 

заеманата длъжност „заместник на административния ръководител 

- заместник-градски прокурор" на Софийска градска прокуратура, с 

ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на 

решението. 

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

ЗСВ, Даниела Ангелова Димитрова на заеманата преди 

назначаването й за „заместник на административния ръководител - 

заместник-градски прокурор" на Софийска градска прокуратура 

длъжност „прокурор" в Софийска градска 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 датата на вземане на 

решението. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 10. Предложение на Комисията 

по атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение е следният. ОСВОБОЖДАВА, на 

основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Мария 

Василева Павликянова от заеманата длъжност „следовател" в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-София, считано 

от 08.07.2020 г. 

По така изложения проект за решение, колеги, 

становища, въпроси? Няма.  

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", няма 

„против". Приема се. 
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(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Мария Василева Павликянова от 

заеманата длъжност „следовател" в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - София, считано от 08.07.2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 11. Предложение на Комисията 

по атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение е следният. ПООЩРЯВА, на 

основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с 

чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Севдалин Цанков Цанков - прокурор в 

Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с 

отличие „личен почетен знак първа степен - златен" и парична 

награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, 

безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и 

високи нравствени качества. 

Точка 2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и 

протокол" организацията по изпращане на отличието. 

Точка 3. Решението по т. 1 да се предостави на Комисия 

„Бюджет и финанси" в изпълнение на решение на Пленума на ВСС 

по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5. 

Има ли въпроси, изказвания? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", няма 

„против". 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

11.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а" 

и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Севдалин 

Цанков Цанков - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП", с отличие „личен почетен знак първа 

степен - златен" и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за 

проявен висок професионализъм, безупречно и образцово 

изпълнение на служебните задължения и високи нравствени 

качества. 

11.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и 

протокол" организацията по изпращане на отличието. 

11.3. Решението по т. 11.1 да се предостави на Комисия 

„Бюджет и финанси" в изпълнение решение на Пленума на ВСС по 

Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 12. Предложението е на 

Комисията по атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение гласи следното. ПРОВЕЖДА, на 

основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на 

Стефка Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - 

Добрич. 

Точка 2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефка 

Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Добрич. 

Колеги, по така изложения проект за решение изказвания, 

мнения, становища? Не виждам. 

Режим на гласуване. 4 онлайн, 4 от залата, 8 „за", няма 

„против". 
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(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 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.), предварително атестиране на Стефка 

Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Добрич. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефка 

Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Добрич. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 13. Предложение на Комисията 

по атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение е следният. ПРОВЕЖДА, на 

основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Методи 

Ангелов Маринов - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - Бяла Слатина.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

Не виждам желаещи за изказвания.  

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за". 

Благодаря Ви!  

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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 Методи 
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Ангелов Маринов - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - Бяла Слатина. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Методи 

Ангелов Маринов - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - Бяла Слатина. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 14. Предложение от Комисията по 

атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение е следният. ПОВИШАВА, на 

основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Найденов Петров - прокурор в 

Районна прокуратура - Харманли, 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. 

По проекта за решение колеги, не виждам вдигнати ръце. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", няма 

„против". 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър 

Найденов Петров - прокурор в Районна прокуратура - Харманли, 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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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 15. Предложение от Комисията по 

атестирането и конкурсите. 

Проектът за решение е следният. ПОВИШАВА, на 

основание чл. 234 от ЗСВ, Мима Костадинова Куцкова-Дамянова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП", 

на място в по-горен ранг „прокурор в АП", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението. 

Ако няма желаещи за изказвания, режим на гласуване. 

Онлайн 4, от залата са 4, 8 „за", „против" няма. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мима 

Костадинова Куцкова - Дамянова - прокурор в Софийска районна 

прокуратура, 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. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към допълнителните 

точки. Точка 16. Г-жо Мутафова. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Г-жо Мутафова, микрофонът само. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Сетих се малко късно.  

Предложение от главния прокурор за трансформиране на 

щатни бройки в щатовете на Администрацията на главния прокурор 

и Върховна касационна прокуратура.  
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Главният прокурор е предложил да съкратим, на 

основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 свободна щ.бр. за длъжност 

„главен специалист" в отдел „Защита на класифицираната 

информация", дирекция „Сигурност" в Администрацията на главния 

прокурор. 

И да разкрием, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1  

щ.бр. за длъжност „прокурорски помощник" в звено „Прокурорски 

помощници", във Върховна касационна прокуратура. 

И на второ място е предложил да дадем съгласие за 

трансформиране на 1 свободна щ.бр. за длъжност „главен 

специалист" в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ" в 1 щ.бр. 

за длъжност „прокурорски помощник", в звено „Прокурорски 

помощници" във Върховна касационна прокуратура. 

Мотивите за това, което е предложил, което ние сме 

възприели е, че за периода от 2014 г. до 2019 г. е имало няколко 

съкращения на утвърдения щат на ВКП и ВАП за длъжността 

„прокурорски помощници" и разкриване на такива щатовете в други 

прокуратури. 

Към настоящия момент щатната обезпеченост за 

длъжността „прокурорски помощник" във ВКП е 19 щ.бр., а във ВАП 

- 5 щ.бр., които бройки се явяват недостатъчни за осигуряване на 

дейността, свързана с изготвяне на проекти на прокурорски актове, 

отговори на писма, сигнали и други, на заместниците на главния 

прокурор при ВКП и прокурорите във ВКП. С оглед ограничаване 

увеличаването на щатната численост на Прокуратурата на 

Република България чрез разкриване на нови щатни бройки, 

прокурорските помощници е възможно да се осигурят чрез така 

предложената трансформация на незаети щатни бройки, която ние 

сме възприели и с оглед на това, че в конкретния случай 
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трансформациите са от по-ниско към по-високо платени длъжности, 

разликата в размера на възнагражденията ще бъде финансово 

обезпечена за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2020 г. Това 

е. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-жо Мутафова. Колеги, има 

ли изказвания, въпроси? Не виждам. 

Режим на гласуване. Виждам 4 онлайн, 4 от залата, 8 

„за", няма „против". 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

6. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за 

трансформиране на щатни бройки в щатовете на 

Администрацията на главния прокурор и Върховна касационна 

прокуратура 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

 

16.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от 

ЗСВ, 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „главен специалист" в 

отдел „Защита на класифицираната информация", дирекция 

„Сигурност" в Администрацията на главния прокурор. 

16.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 

1 /една/ щ.бр. за длъжност „прокурорски помощник" в звено 

„Прокурорски помощници", във Върховна касационна 

прокуратура. 

16.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ 

свободна щ.бр. за длъжност „главен специалист" в звено 

„Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ" в 1 /една/ щ.бр. за длъжност 
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„прокурорски помощник", в звено „Прокурорски помощници" във 

Върховна касационна прокуратура. 

 

МОТИВИ: За периода от 2014 г. до 2019 г. бяха 

съкратени общо 17 щатни бройки от утвърдения щат на ВКП и 

ВАП за длъжността „прокурорски помощник" и разкрити в 

щатовете на други прокуратури. 

С решение на ВСС по протокол № 42/01.10.2014 г. звено 

„Прокурорски помощници-ВКП" със 7 щ.бр. премина към СГП и 

звено „Прокурорски помощници-ВАП" със 2 щ.бр. премина към СпП. 

С решение на Прокурорската колегия по протокол № 

1/16.01.2019 г. са съкратени 8 щ.бр. за съдебни помощници от 

ВКП и разкрити 8 щ.бр. в СРП. 

Към настоящия момент щатната обезпеченост за 

длъжността „прокурорски помощник" във ВКП е 19 щ.бр., а във 

ВАП - 5 щ.бр., които бройки са недостатъчни за осигуряване на 

дейността, свързана с изготвянето на проекти на прокурорски 

актове, отговори на писма, сигнали и други, на заместниците на 

главния прокурор при ВКП и прокурорите във ВКП. 

С оглед ограничаване увеличаването на щатната 

численост в ПРБ чрез разкриване на нови щатни бройки, 

прокурорските помощници е възможно да се осигурят чрез 

трансформации на незаети щатни бройки за съдебни служители 

от щатовете на ВКП, ВАП, НСлС и АГП. 

Към настоящия момент са налице две незаети щатни 

бройки за длъжността „главен специалист" - в отдел „Защита на 

класифицираната информация", дирекция „Сигурност" при АГП и в 

звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ" при ВКП. 

Съкращаването и трансформацията им в длъжност „прокурорски 
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помощник" няма да се отрази на нормалното функциониране на 

тези звена. 

С оглед на това, че в конкретния случай 

трансформациите са от по-ниско в по-високо платени 

длъжности, разликата в размера на възнагражденията ще бъде 

финансово обезпечена за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ 

за 2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Заповядайте, г-жо Мутафова, точка 17. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Точка 17 отново е предложение на 

главния прокурор за увеличаване на щатната численост на 

съдебните служители в Администрацията на главния прокурор с 4 

щ.бр. за длъжност „чистач". Главният прокурор е мотивирал това си 

искане с множество сигнали от страна на прокурори и съдебни 

служители във Върховна касационна прокуратура за установени 

липси на вещи, съхранявани в работните им помещения в сградата 

на Съдебната палата и след извършена проверка на системите за 

видеонаблюдение е установено, че лицата с достъп до 

помещенията, извън работещите в тях, са служители, осигуряващи 

почистването на кабинетите извън Прокуратурата на Република 

България. Поради тази причина, считано от 02.04.2020 г. 

почистването на част от работните кабинети, ползвани от 

магистратите и служителите на Върховна касационна прокуратура и 

АГП, на етаж 3 и етаж 4 в сградата на Съдебната палата, се 

осъществява от служители на Администрация на главния прокурор, 

които очевидно са недостатъчно от досега наличния им щат да 

поддържат необходимата хигиена в работните кабинети на 

колегите.  
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Ето защо, ние предлагаме да се разкрият, на основание 

чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 4 /четири/ щ.бр. за длъжност „чистач" в 

сектор „Техническо обслужване", в Администрацията на главния 

прокурор и увеличението на щатната численост на съдебните 

служители ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения 

бюджет на Прокуратурата на Република България за 2020 г. 

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

изказвания, забележки, мнения по така изготвения проект за 

решения? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", няма 

„против". 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

17. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за 

увеличаване щатната численост на съдебните служители в 

Администрацията на главния прокурор с 4 /четири/ щ.бр. за 

длъжност „чистач" 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

 

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 4 

/четири/ щ.бр. за длъжност „чистач" в сектор „Техническо 

обслужване", в Администрацията на главния прокурор. 

 

МОТИВИ: Предвид множеството сигнали от прокурори 

и съдебни служители във Върховна касационна прокуратура за 

установени липси на лични вещи, съхранявани в работните им 

помещения, в сградата на Съдебната палата и след извършена 
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проверка на системите за видеонаблюдение, е установено, че 

лицата с достъп до помещенията, извън работещите в тях, са 

служителите, осигуряващи почистването на кабинетите от 

администрацията на Върховен касационен съд. Поради тази 

причина, считано от 02.04.2020 г., почистването на част от 

работните кабинети, ползвани от магистратите и съдебните 

служители във ВКП и АГП на ет. 3 и 4, в сградата на Съдебната 

палата се осъществява от служители на АГП. 

Щатът на служителите за длъжността „чистач" в 

АГП е недостатъчен, за да осигури дейността по почистване и 

поддръжката на всички помещения в Съдебната палата, 

предоставени за ползване на ВКП и АГП, поради това, комисията 

приема предложението за увеличаване на щата с оглед по-добра 

организация на работа и възможност за осъществяване на пряк 

контрол на дейността на служителите.  

Увеличението на щатната численост на съдебните 

служители ще бъде финансово обезпечено за сметка на 

утвърдения бюджет на ПРБ за 2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 18. Предложение 

от Комисията по атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение гласи следното. Прокурорската 

колегия реши: ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 

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

окръжна прокуратура - Пловдив, с 1 (една) свободна длъжност 

„следовател", считано от датата на вземане на решението. 

Точка 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" във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, считано от 

датата на вземане на решението. 

И точка 3. ВНАСЯ предложенията в заседанието на 

Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 01.07.2020 г., за 

разглеждане и произнасяне. Както сте видели от материалите 

колеги, става дума за обезпечаване на досегашния 

административен ръководител полк. Бъчваров, поради което се 

прави тази трансформация в щата.  

Становища, мнения, изказвания? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", 

„против" няма. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

18. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на 

Военно - окръжна прокуратура - Пловдив, с оглед обезпечаване на 

досегашния административен ръководител на органа 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

 

18.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание 

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

Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, с 1 (една) свободна 

длъжност „следовател", считано от датата на вземане на 

решението. 

18.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание 

чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност 

„прокурор" във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, считано от 

датата на вземане на решението. 
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18.3. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Пленума 

на Висшия съдебен съвет, насрочено на 01.07.2020 г., за 

разглеждане и произнасяне. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 19. Предложение от Комисията 

по атестирането и конкурсите. Пак проект за решение по 

предложение на главния прокурор за назначаване на Даниела 

Илиева Машева - прокурор във Върховна касационна прокуратура, 

на длъжност „заместник на главния прокурор" при Върховна 

касационна прокуратура, като проектът за решение е следният: 

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от 

ЗСВ, Даниела Илиева Машева - прокурор във Върховна касационна 

прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор" при 

Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 

Изказвания, въпроси, забележки? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", няма 

„против". 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

19. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

168, ал. 3 от ЗСВ, Даниела Илиева Машева - прокурор във 

Върховна касационна прокуратура, на длъжност „заместник на 

главния прокурор" при Върховна касационна прокуратура, с ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на 
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максималните основни месечни работни заплати на съдии, 

прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в 

длъжност. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 20. Предложение на Комисията 

по атестирането и конкурсите. Проектът за решение е следният: 

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, 

т. 2 от ЗСВ, Николай Александров Николов от заеманата длъжност 

„прокурор" в Окръжна прокуратура - Русе, с ранг „прокурор във ВКП 

и ВАП", считано от 26.07.2020 г. 

Колеги, изказвания, становища, въпроси? Няма, не 

виждам.  

Режим на гласуване. 4 онлайн, 4 от залата, 8 „за", няма 

„против". 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

20. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Николай Александров Николов от 

заеманата длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура - Русе, с 

ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от 26.07.2020 г. 

 

Точка 21. Проект за решение по заявление от Даниела 

Костадинова Начева за освобождаване от заеманата длъжност 

„заместник на административния ръководител" на 

Специализираната прокуратура. 

Проектът е следният: ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 

160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Даниела Костадинова 
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Начева от заеманата длъжност „заместник на административния 

ръководител" на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в 

АП", считано от датата на вземане на решението.  

Точка 2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от 

ЗСВ, Даниела Костадинова Начева на заеманата преди 

назначаването й за „заместник на административния ръководител" 

на Специализираната прокуратура длъжност „прокурор" в 

Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП", с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението. 

Колеги, изказвания, въпроси, становища? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4, от залата 4, 8 „за", няма 

„против". 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

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, Даниела Костадинова Начева от 

заеманата длъжност „заместник на административния ръководител" 

на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП", считано 

от датата на вземане на решението. 

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

ЗСВ, Даниела Костадинова Начева на заеманата преди 

назначаването й за „заместник на административния ръководител" 

на Специализираната прокуратура длъжност „прокурор" в 

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

решението. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 22. Предложение от Комисията по 

атестирането и конкурсите относно предложение от главния 

прокурор за определяне на и.ф. административен ръководител - 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Монтана. 

Проектът за решение - ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, 

ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Росен Петков Русинов - заместник на 

административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура-Монтана, за изпълняващ функциите 

„административен ръководител - окръжен прокурор" на Окръжна 

прокуратура-Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 и, считано 

от датата на встъпване на досегашния административен 

ръководител - окръжен прокурор на органа - Нина Борисова 

Ангелова, в длъжност „прокурор" във Върховна касационна 

прокуратура, до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

Колеги, изказвания, мнения, въпроси? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4 „за", от залата 4 „за", 8 

„за", няма „против". Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

ЗСВ, Росен Петков Русинов - заместник на административния 

ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура 



 67 

- Монтана, за изпълняващ функциите „административен 

ръководител - окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - 

Монтана, 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 датата на встъпване на 

досегашния административен ръководител - окръжен прокурор на 

органа - Нина Борисова Ангелова, в длъжност „прокурор" във 

Върховна касационна прокуратура, до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител.  

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 23. Отново е предложение на 

Комисията по атестирането и конкурсите. Проект за решение за 

предварително атестиране на Стефка Антонова Стоянова - 

прокурор в Районна прокуратура - Свиленград. 

Проектът за решение - ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, 

т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Стефка Антонова 

Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград. 

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" . 

Режим на гласуване. 4 онлайн, 4 от зала, 8 „за". 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

23.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 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.), предварително атестиране на Стефка 

Антонова Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград. 
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23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефка 

Антонова Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 24. Предложение на Комисията 

по атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение гласи следното: ПРОВЕЖДА, на 

основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Радост 

Стоилова Бошнакова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас. 

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

Режим на гласуване. Г-жо Мутафова, не Ви виждам. 4 

онлайн, 4 от залата „за", 8 „за", няма „против". 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

24.1. 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 Радост 

Стоилова Бошнакова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радост 

Стоилова Бошнакова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас. 

  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: И последната точка 25 отново е по 

предложение на Комисията по атестирането и конкурсите. 

Проектът за решение е следният: ПРОВЕЖДА, на 

основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Елица 
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Георгиева Калпачка - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Благоевград. 

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" . 

Колеги, режим на гласуване, ако няма изказвания. 

Онлайн 4 „за", от залата 4 „за", 8 „за", „против" няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

25.1. 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 Елица 

Георгиева Калпачка - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Благоевград. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елица 

Георгиева Калпачка - заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Благоевград. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Изчерпахме дневния ред. Благодаря ви 

за участието! 

Закривам днешното заседание на Прокурорската 

колегия. 

 

/Закриване на заседанието - 14.34 ч/ 

Стенографи: 

Невенка Шопска 

Катя Симова 
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/Изготвен на 10.07.2020 г./ 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

                                                                                       ЕВГЕНИ ДИКОВ 


