
 

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА 

ВРЪЗКА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ  

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 8 ЮЛИ 2020 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската 

колегия на ВСС 

 

ОТСЪСТВАЩИ: Георги Кузманов, 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, 33 ч/ 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добър ден колеги, откривам днешното 

заседание на Прокурорската колегия. В залата колко човека 

присъстват? (О.Дамянов: Трима.) Онлайн сме четирима, седем човека, 

имаме кворум. 

По дневния ред. Първоначално са постъпили 14 точки, с 

които сте запознати, допълнително има предложение за включване на 

допълнителни точки.  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-07-08-vkv.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-07-08-vkv.pdf
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Точка 15. Заповед на главния прокурор за свикване на Общо 

събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен 

съвет.  

Точка 16. Предложение на Комисията по атестирането и 

конкурсите. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост 

на Светлана Костова Георгиева - прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

Точка 17. Проект на решение за периодично атестиране на 

Ваня Стоянова Лаковска - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Враца.  

Точка 18. Проект на решение за периодично атестиране на 

Валентина Константинова Огнева - следовател в Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура - Варна. 

Точка 19. Проект на решение за периодично атестиране на 

Иван Димитров Иванов - следовател в Следствения отдел в 

Специализираната прокуратура. 

Точка 20. Предложение от Комисията по атестирането и 

конкурсите е относно Проект на решение за извънредно атестиране на 

Недка Петрова Георгиева - прокурор в Районна прокуратура – Разград. 

Точка 21. Предложение от Комисията по атестирането и 

конкурсите. Проект на решение за извънредно атестиране на Ваня 

Колева Баракова - Илиева - прокурор в Районна прокуратура - Ямбол. 

Точка 22. Проект на решение за извънредно атестиране на 

Соня Крумова Александрова - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - Шумен. 

Точка 23. Вносители: членове на ВСС относно Обсъждане на 

проект на Декларация на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет по повод твърдения за нарушаване на Конституцията на 
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Република България, за отказ на Прокуратурата на Република България 

да изпълнява законово установените ѝ правомощия и обслужване на 

политически интереси. 

И точка 24. Проект на решение по искането на главния 

прокурор за временно отстраняване от длъжност на прокурор, на 

основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ. 

Колеги, по дневния ред заедно с предложените допълнителни 

точки, изказвания? 

Заповядайте, г-н Дамянов. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да включим 

всички тези точки в дневния ред, като освен това предлагам точка 24 да 

бъде разгледана като първа. Правя такова процесуално предложение. 

Благодаря Ви!  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, режим на гласуване по 

предложението? 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Три от залата. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: 3 от зала „за“, 7 „за“, 0 „против“. Приема се. 

Започваме с точка 24, която както я гласувахме току-що става 

първа точка. Кой докладва? (О.Дамянов: Аз, г-н Диков.) Заповядайте, г-н 

Дамянов. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

предложение от главния прокурор, с което прави предложение до 

Прокурорската колегия да вземе решение за временно отстраняване от 

длъжност на Георги Методиев Асенов – прокурор във Върховната 

касационна прокуратура до приключване на воденото срещу него 

наказателно производство по досъдебно производство пр.пр. 

№ 370/2020 г. по описа на Следствения отдел към СГП, пр. 

№ 15424/2020 г. по описа на СГП. Към това предложение има 
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представени заверени копия от постановления за привличане като 

обвиняем, предложение от наблюдаващия прокурор, на основание 

чл.230, ал.1, уведомление по чл. 212, ал. 3 от НПК за образуване на 

производство по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК.  

 Съобразно нормата на чл. 230, ал. 2 ние следва да връчим 

това предложение на колегата Асенов не по-късно от 7 преди 

заседанието, на което то ще бъде разгледано, поради което ви 

предлагам да приемем диспозитив, който да е следният: 

1. ИЗПРАЩА препис от искането на главния прокурор с рег. 

№ на ВСС-6709 от 08.07.2020 г. за временно отстраняване от длъжност 

на Георги Методиев Асенов - прокурор във Върховна касационна 

прокуратура, като същият да се уведоми за възможността да бъде 

изслушан или да даде писмено становище по реда на чл. 230, ал. 2 ЗСВ. 

2. На основание чл. 230, ал. 3 ЗСВ, НАСРОЧВА 

разглеждането на искането за временно отстраняване от длъжност на 

Георги Методиев Асенов - прокурор във Върховна касационна 

прокуратура, за заседание на Прокурорската колегия за 22.07.2020 г. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Дамянов! Колеги, по така 

направения проект за решение имате ли изказвания, становища? Не 

виждам вдигнати ръце. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 3 от залата) Онлайн 4 „за“, 

3 от залата „за“, 7 „за“, 0 „против“, приема се. 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

24. ОТНОСНО: Проект на решение по искането на главния 

прокурор за временно отстраняване от длъжност на прокурор, на 

основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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24.1. ИЗПРАЩА препис от искането на Главния прокурор с 

рег. № на ВСС-6709 от 08.07.2020 г. за временно отстраняване от 

длъжност на Георги Методиев Асенов – прокурор във Върховна 

касационна прокуратура, като същият да се уведоми за възможността да 

бъде изслушан или да даде писмено становище по реда на чл. 230, ал. 2 

ЗСВ. 

24.2. На основание чл. 230, ал. 3 ЗСВ, НАСРОЧВА 

разглеждането на искането за временно отстраняване от длъжност на 

Георги Методиев Асенов – прокурор във Върховна касационна 

прокуратура, за заседание на Прокурорската колегия на 22.07.2020 г., от 

13,30 ч. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към следващата точка – 

първоначалната точка 1. Възражение срещу комплексна оценка за 

атестиране. Колегата Росен Каменов дали е в сградата на Съвета? 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Колегата Каменов е депозирал 

становище, че няма да се яви на изслушването, така че може да минем 

направо по същество. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добре, заповядайте, г-н Дамянов! 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, прокурор Росен 

Каменов е подал възражение срещу изготвената от Комисията по 

атестирането и конкурсите комплексна оценка от извънредно атестиране 

„Много добра“. Изразява несъгласие с поставените оценки „4“ по 

критериите в Част IV, т. 1 „Правни познания и умения за прилагането им“ 

и в Част V, т. 4 „Брой необжалвани прокурорски актове... “ на Единния 

формуляр и моли да бъдат коригирани. Счита за необоснован извода на 

комисията, че отмяната на актовете се дължи на неправилно 

приложение на закона и съдебната практика от негова страна, без да са 
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коментирани самите актове и основания. Посочва, че е налице 

противоречие между изводите и заключенията направени в Част IV, т. 1, 

Част IV, т. 2 и Част V, т. 4 на ЕФА. Изразява становище по всеки от 

отменените му актове, като в голямата им част, счита основанията за 

отмяна за незначителна. Подкрепя твърденията си с последващи 

идентични актове - негов или на друг прокурор. 

Комисията по атестирането и конкурсите, след запознаване с 

депозираното възражение, счита същото за неоснователно. 

Действително, при изготвяне на ЕФА Комисията по атестирането и 

конкурсите е изразила становище отменените актове по 4 преписки да 

не се зачитат като негатив в работата на магистрата, досежно преценка 

на относимите факти и обстоятелства, тъй като: по пр.пр. № 

14123/2017 г. при постановяване на акта не са били известни конкретни 

факти и обстоятелства, представени впоследствие пред 

контролиращата инстанция. Независимо от това, за правилното 

приложение на закона следва прокурорът да изиска прилагане на 

необходимите му справки, за да постанови законосъобразен акт; по 

пр.пр. № 2785/2014 г. горната инстанция е приела, че казусът е решен, 

независимо че е посочено ново лице, по отношение на което не е 

извършена проверка; по пр.пр. № 11565/2018 г. атестираният магистрат 

е приел наличие на субективна страна на състава и наличие на данни за 

други за престъпление, което не е било възприето от контролната 

инстанция и Върховната касационна прокуратура, като е приложен чл. 9, 

ал. 2 НК; пр.пр. № 6982/2014 г. е унищожена и не е налице отмененият 

акт, въпреки извършените действия по издирването му. 

За да намали оценката в част IV, т. 1 с 1 единица, Комисията 

по атестирането и конкурсите е съобразила не само броя на отменените 

актове и върнатите дела, но преди всичко основанията за това. 
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Причините за отмяна и връщане на актовете по реда на инстанционния 

или съдебния контрол са следните:  непълнота на проверката или 

разследването по две преписки, съответно с №№ 16347/2017 г. и 

4060/2012 г.; неяснота на обвинението, неприложимост на разпоредбата 

на чл. 78а НК, както и неправилно приложение на процесуалния закон 

при действия с обвиняемо лице (пp.пp. съответно с №№ 74/2014 г. и 

3766/2012 г.). Допускането на тези нарушения са причина изготвеният по 

втората преписка обвинителен акт е да бъде върнат от съда три пъти: 

по пp.пр. № 2405/2014 г. не е била извършена проверка за деяние по 

чл.319 НК, въпреки наличието на данни за това; нарушение по 

отношение на местната подсъдност е налице по пp.пp.№ 6608/2018 г. 

допуснати са противоречия в обвинителния акт по пр.пр. № 4674/2010 г. 

Посочените случаи, свързани с нарушаване на принципа на 

чл.14 от НПК за вземане на решения по вътрешно убеждение, основано 

на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства 

по делото, с неправилно приложение на материалния и процесуалния 

закон и с нарушение по отношение на местната подсъдност, са пряко 

относими към показателя за оценяване „способност за прилагане на 

закона и съдебната практика“. 

Комисията по атестирането и конкурсите счита за 

неоснователно отразеното във възражението, че не е извършен 

коментар по самите актове и преписки/дела и основанията за отмяната 

им. В Част III на ЕФА детайлно и поотделно за всяка преписка и 

наказателно постановление са посочени, както мотивите на 

наблюдаващия прокурор при постановяване на актовете, така и 

основанията за отмяната им било по линия на инстанционния или 

съдебния контрол, поради което същите не следва да бъдат изброявани 

отново. 
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За неоснователно комисията счита изложеното от 

атестирания магистрат лично становище по отношение на 

отменителните съображения на контролните инстанции, тъй като в 

производството по атестиране не могат да бъдат подлагани на анализ и 

коментирани правилността на актовете на горестоящите прокурори или 

на съда, т.е. резултатите от осъществения служебен, инстанционен или 

съдебен контрол. 

Комисията по атестирането и конкурсите счита за 

неоснователно и възражението, относно определената оценка „4“ в Част 

V, т.4 „Брой необжалвани прокурорски актове... “. Този критерий е 

отделно регламентиран и въведен от закона, оценява се самостоятелно 

и има предимно количествени и статистически измерения. При 

отчитането му с вземат предвид броят на отменените и върнати актове; 

броят на окончателните съдебни актове, постановени по внесени от 

атестирания магистрат актове; броят на неуважените протести, както и 

съотношението им спрямо постановените, обжалваните и внесени в 

съда актове, като поставената оценка е съответна на показаните 

резултати в работата през периода на атестиране. За да се определи 

оценка „4“ по този критерий, комисията е взела предвид относителния 

дял на отменените актове по преписки и наказателни производства 

(34,6% спрямо общия брой на обжалваните 26 акта); относителният дял 

на върнатите от съда дела (20,8% от общия брой внесени в съда); 

наличието на 5  неуважени протести, съставляващи 83% от общия брой 

на изготвени 6 броя протести. 

С резултат на това КАК предлага на Прокурорската колегия 

на ВСС да остави без уважение възражението по определените оценки 

„4" по критериите в част IV, т. 1 „Правни познания и умение за 

прилагането им“ и в Част V, т. 4 „Брой необжалвани прокурорски 
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актове... “ и да приеме комплексна оценка „Много добра" - 4,61 на Росен 

Николов Каменов. 

Съответно диспозитивът ще бъде:  

1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Росен Николов 

Каменов - прокурор в Окръжна прокуратура-Пловдив.  

2. ПРОВЕЖДА, 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 ЗИД на ЗСВ, 

извънредно атестиране на Росен Николов Каменов - прокурор в 

Окръжна прокуратура-Пловдив. 

3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, 

ал. 4, т. 1 от ЗСВ предложената комплексна оценка от атестирането 

„МНОГО ДОБРА" на Росен Николов Каменов - прокурор в Окръжна 

прокуратура-Пловдив. 

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

становища, въпроси? Не виждам.  

Режим на гласуване по така изготвения проект за решение. 

Онлайн сме (О.Дамянов: 3 от залата) и четирима онлайн, 7 „за“, няма 

„против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

1. ОТНОСНО: Изслушване на Росен Николов Каменов - 

прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, във връзка с постъпило 

възражение срещу изготвената комплексна оценка от извънредно 

атестиране /поканен, не се явява/ 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

1.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Росен 

Николов Каменов - прокурор в Окръжна прокуратура-Пловдив.  
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1.2. 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 

Росен Николов Каменов - прокурор в Окръжна прокуратура-Пловдив. 

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

205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ предложената комплексна оценка от атестирането 

„МНОГО ДОБРА" на Росен Николов Каменов - прокурор в Окръжна 

прокуратура-Пловдив. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 2 и 3 касае „Дисциплинарна дейност“, 

поради което ще помоля да бъдат закрити мониторите. 

(камерите за изключени) 

 (камерите са включени) 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: По точка 2. Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет избра чрез жребий за член на дисциплинарния 

състав по дисциплинарно дело № 11 от 2017 г. Пламен Найденов. 

По точка 3. Прокурорската колегия избра чрез жребий на 

мястото на Даниела Машева за член на дисциплинарния състав по 

дисциплинарно дело № 9 от 2020 г. Георги Кузманов, като по точка 3 

гласуването се проведе при отвод на г-жа Калина Чапкънова. 

 

Преминаваме нататък, предишната точка 4. Това е 

предложение от главния прокурор относно продължаване на процеса по 

оптимизиране структурата на районните прокуратури. Смятам, че всички 

сме запознати, да прочета само проекта за решение. 

Предложението е Прокурорската колегия да вземе решение и 

да направи предложение до Пленума на ВСС да бъдат закрити 

прокуратурите в градовете Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, 
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Айтос, Карнобат, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Бяла Слатина, 

Козлодуй, Мездра, Оряхово, Севлиево, Генерал Тошево, Балчик, 

Каварна, Крумовград, Момчилград, Дупница, Луковит, Тетевен, Троян, 

Берковица, Лом, Велинград, Панагюрище, Пещера, Асеновград, 

Карлово, Девин, Златоград, Казанлък, Чирпан, Димитровград, 

Ивайловград, Свиленград и Харманли, считано от 01.01.2021 г. 

Определяме съдебните райони на районни прокуратури със 

седалище в окръжния град, считано от 01.01.2021 г., както следва: 

1.  РП-Благоевград, в рамките на съдебен окръг 

Благоевград, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници. 

2.  РП-Бургас, в рамките на съдебен окръг Бургас, със 

съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници. 

За всички останали районни прокуратури – РП-Велико 

Търново, РП-Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, 

Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково са със 

съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници. 

Съответно се разкриват териториалните отделения към 

горепосочените районни прокуратури, считано от 01.01.2021 г. Изчетох 

вече предложението по точка I за закриването на районните 

прокуратури. В същите тези градове се разкриват териториални 

отделения към съответните районни прокуратури. 

Следваща точка II е Прокурорската колегия, на основание чл. 

30, ал. 2, т. 5, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от ЗСВ и във връзка с чл. 57, ал. 2, 

т. 10 ПАПРБ, да отправи предложение до Пленума на ВСС (след 

съгласуване с Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на 

ВСС) за вземане на решение, съобразно Приложение № 2. 
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Точка III.  Прокурорската колегия да предложи на Пленума 

на Висшия съдебен съвет: 

1. Да се закрият третостепенните разпоредители с бюджет 

- закритите районни прокуратури в структурата на второстепенния 

разпоредител с бюджет Прокуратура на Република България (става 

дума за всичките прокуратури, да не ги изчитам отново). 

Следваща точка 2. Да се закрият банковите сметки - 

набирателна, транзитна, сметка за наличности на закритите 

прокуратури. 

3.  Да се закрият кодовете в СЕБРА на същите 

прокуратури (посочени са кодовете). 

 4. Да се закрият кодовете по БУЛСТАТ на същите 

прокуратури. 

IV. На основание чл. 194, ал. 1 ЗСВ, Прокурорската колегия 

да разкрие щатни бройки за прокурори в районната прокуратура със 

седалище областния град, в зависимост от заетия щат на закритите 

прокуратури, и да вземе решение за преназначаването им, без 

провеждане на конкурс, като определи за място на работа - съдебния 

район на съответната районна прокуратура. 

V. Прокурорската колегия да определи, считано от 

01.01.2021 г., броя и видовете длъжности на съдебните служители в 

окръжните прокуратури и районните прокуратури, след съгласуване с 

Комисия „Съдебна администрация“ за максималното съотношение на 

броя на магистратите и броя на съдебните служители, което да е 

оптимално за осигуряване на дейността и ефективно използване на 

човешките ресурси.  

VI.  Прокурорската колегия да възложи на главния прокурор 

следното: 
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1.  Да организира дейността по инвентаризация на 

имуществото на закритите прокуратури във връзка с предаването му от 

закритите РП и приемането им от окръжните прокуратури. 

2.  Преразпределяне на сградния фонд и автомобилния 

парк от закритите районни прокуратури на съответната районна 

прокуратура или окръжна прокуратура. 

3.  Прекратяване на сключените договори от закритите 

районни прокуратури за външни услуги и доставки, съответно считано от 

01.01.2021 г. 

4.  Организацията и контрола, свързани с 

изменение/прекратяване на трудовите правоотношения на съдебните 

служители, съобразно утвърдения щат и видове длъжности на 

районните и окръжните прокуратури. 

5.  Да създаде организация за постоянно наблюдение на 

дейността на прокуратурите, към които са разкрити териториални 

отделения и за изготвяне на периодични междинни оценки на 

постигнатия ефект от оптимизирането, както в дейността по 

правоприлагане, така и в тази по администриране. 

Колеги, това е предложението за проект на решение. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Г-н Диков, само едно уточнение. В 

предложението, диспозитива към Пленума съдържа 3 точки. То е 

предложение за закриване на посочените от Вас прокуратури, 

определяне на района на новите т.нар. прокуратури майки. Трето, 

разкриване на териториални отделения. Следващото предложение на 

Пленума на ВСС е да изпрати на да изпрати на министъра на 

правосъдието предложението за днешното решение на Прокурорската 

колегия за съгласуване по чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ. И точката да бъде 

внесена за разглеждане в дневния ред за утре в заседанието на 
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Пленума, защото част от действията, които описахте следват логиката 

едва след като Пленумът вземе решение за закриване. Само това 

уточнение да кажа като диспозитив на решение. Благодаря!  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги, изказвания, въпроси, 

становища? Не виждам.  

Режим на гласуване. (О.Дамянов: От залата 3) От залата 3 

„за“, 4 онлайн „за“, няма „против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

4. ОТНОСНО: Предложение за продължаване на процеса по 

оптимизиране структурата на районните прокуратури 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

I. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет следния 

проект на решение: 

А. Закрива, считано от 01.01.2021 г., както следва: 

 

1. За района на Окръжна прокуратура – Благоевград  

Районна прокуратура гр. Сандански 

Районна прокуратура гр. Гоце Делчев 

Районна прокуратура гр. Петрич 

Районна прокуратура гр. Разлог 

  

2. За района на Окръжна прокуратура - Бургас 

Районна прокуратура гр. Айтос 

Районна прокуратура гр. Карнобат 

 

3. За района на Окръжна прокуратура – Велико Търново 



15 
 
 

Районна прокуратура гр. Горна Оряховица 

Районна прокуратура гр. Павликени 

Районна прокуратура гр. Свищов 

 

4. За района на Окръжна прокуратура - Враца 

Районна прокуратура гр. Бяла Слатина 

Районна прокуратура гр. Козлодуй 

Районна прокуратура гр. Мездра 

Районна прокуратура гр. Оряхово 

 

5. За района на Окръжна прокуратура Габрово 

Районна прокуратура гр. Севлиево 

 

6. За района на Окръжна прокуратура Добрич 

Районна прокуратура гр. Балчик 

Районна прокуратура гр. Генерал Тошево 

Районна прокуратура гр. Каварна 

 

7. За района на Окръжна прокуратура Кърджали 

Районна прокуратура гр. Крумовград 

Районна прокуратура гр. Момчилград 

 

8. За района на Окръжна прокуратура Кюстендил 

Районна прокуратура гр. Дупница 

 

9. За района на Окръжна прокуратура Ловеч 

Районна прокуратура гр. Луковит 

Районна прокуратура гр. Тетевен 
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Районна прокуратура гр. Троян 

 

10. За района на Окръжна прокуратура Монтана 

Районна прокуратура гр. Берковица 

Районна прокуратура гр. Лом 

 

11. За района на Окръжна прокуратура Пазарджик 

Районна прокуратура гр. Велинград 

Районна прокуратура гр. Панагюрище 

Районна прокуратура гр. Пещера 

 

12. За района на Окръжна прокуратура Пловдив 

Районна прокуратура гр. Асеновград 

Районна прокуратура гр. Карлово 

 

13. За района на Окръжна прокуратура Смолян 

Районна прокуратура гр. Девин 

Районна прокуратура гр. Златоград 

 

14. За района на Окръжна прокуратура Стара Загора 

Районна прокуратура гр. Казанлък 

Районна прокуратура гр. Чирпан 

 

15. За района на Окръжна прокуратура Хасково 

Районна прокуратура гр. Димитровград 

Районна прокуратура гр. Ивайловград 

Районна прокуратура гр. Свиленград 

Районна прокуратура гр. Харманли 
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Б. Определя съдебните райони на районните прокуратури със 

седалище в окръжния град, считано от 01.01.2021 г., както следва: 

 

1. Районна прокуратура - Благоевград, в рамките на съдебен 

окръг гр. Благоевград, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Благоевград, със следните населени места: гр. 

Благоевград, с. Бело поле, с. Бистрица, с. Бучино, с. Българчево, с. 

Габрово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. 

Дъбрава, с. Еленово, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Клисура, с. Лешко, с. 

Лисия, с. Логодаж, с. Марулево, с. Мощанец, с. Обел, с. Падеш, с. 

Покровник, с. Рилци, с. Селище, с. Церово; 

- Община Симитли, със следните населени места: гр. Симитли, с. 

Брежани, с. Брестово, с. Горно Осеново, с. Градево, с. Докатичево, с. 

Долно Осеново, с. Железница, с. Крупник, с. Мечкул, с. Полена, с. 

Полето, с. Ракитна, с. Сенокос, с. Сухострел, с. Сушица, с. Тросково, с. 

Черниче; 

- Община Гоце Делчев, със следните населени места: гр. Гоце 

Делчев, с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. 

Делчево, с. Добротино, с. Корница, с. Лъжница, с. Мосомище, с. Попови 

ливади; 

- Община Хаджидимово, със следните населени места: гр. 

Хаджидимово, с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска, с. Гайтаниново, с. 

Илинден, с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, 

с. Петрелик, с. Садово, с. Теплен, с. Тешово; 

- Община Гърмен, със следните населени места: с. Гърмен, с. 

Балдево, с. Горно Дряново,с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъбница, с. 
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Ковачевица, с. Крушево, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. 

Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, с. Хвостяне, к. Огняновски 

минерални бани; 

- Община Сатовча, със следните населени места: с. Сатовча, с. 

Боголин, с. Ваклиново, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Долен, с. Жижево, с. 

Кочан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Слащен, с. Туховища, с. 

Фъргово; 

- Община Петрич, със следните населени места: гр. Петрич, с. 

Баскалци, с. Беласица, с. Богородица, с. Боровичене, с. Вишлене, с. 

Волно, с. Габрене, с. Гега, с. Генерал Тодоров, с. Горчево, с. Долене, с. 

Долна Крушица, с. Долна Рибница, с. Долно Спанчево, с. Драгуш, с. 

Дрангово, с. Дреновица, с. Дреново, с. Зойчене, с. Иваново, с. 

Кавракирово, с. Камена, с. Капатово, с. Кладенци, с. Ключ, с. Коларово, 

с. Кромидово, с. Крънджилица, с. Кукурахцево, с. Кулата, с. Кърналово, 

с. Марикостиново, с. Марино поле, с. Мендово, с. Митино, с. Михнево, с. 

Ново Кономлади, с. Право бърдо,. Първомай, с. Рибник, с. Рупите, с. 

Ръждак, с. Самуилова крепост, с. Самуилово, с. Скрът, с. Старчево, с. 

Струмешница, с. Тонско дабе, с. Тополница, с. Чурилово, с. Чуричени, с. 

Чучулигово, с. Яворница, с. Яково; 

- Община Разлог, със следните населени места: гр. Разлог, с. 

Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско, с. Долно 

Драглище, с. Елешница, с.о. Пирин (гр. Разлог); 

- Община Банско, със следните населени места: гр. Банско, гр. 

Добринище, с. Гостун, с. Кремен, с. Места, с. Обидим, с. Осеново, с. 

Филипово; 

- Община Белица, със следните населени места: гр. Белица, с. 

Бабяк, с. Горно Краище, с. Гълъбово, с. Дагоново, с. Златарица, с. 
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Краище, с. Кузьово, с. Лютово, с. Орцево, с. Палатик, с. Черешово, с.о. 

Семково; 

- Община Якоруда, със следните населени места: гр. Якоруда, с. 

Аврамово, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна 

Места, с. Юруково; 

- Община Сандански, със следните населени места: гр. 

Сандански, гр. Мелник, с. Белевехчево, с. Бельово, с. Бождово, с. 

Виногради, с. Вихрен, с. Враня, с. Вълково, с. Голем Цалим, с. 

Голешово, с. Горна Сушица, с. Горно Спанчево, с. Дамяница, с. 

Дебрене, с. Джигурово, с. Долени, с. Златолист, с. Зорница, с. 

Калиманци, с. Катунци, с. Кашина, с. Ковачево, с. Кръстилци, с. 

Кърланово, с. Ладарево, с. Ласкарево, с. Лебница, с. Левуново, с. 

Лехово, с. Лешница, с. Лиляново, с. Лозеница, с. Любовище, с. Любовка, 

с. Малки Цалим, с. Ново Делчево, с. Ново Ходжово, с. Петрово, с. 

Пиперица, с. Пирин, с. Плоски, с. Поленица, с. Рожен, с. Склаве, с. 

Спатово, с. Стожа, с. Струма, с. Сугарево, с. Хотово, с. Храсна, с. 

Хърсово, с. Черешница, с. Яново; 

- Община Струмяни, със следните населени места: с. Струмяни, 

с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна 

Рибница, с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Илинденци, с. 

Каменица, с. Клепало, с. Колибите, с. Кърпелево, с. Махалата, с. 

Микрево, с. Никудин, с. Палат, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево; 

- Община Кресна, със следните населени места: гр. Кресна, с. 

Влахи, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница, 

с. Стара Кресна, с.о. Върбите. 
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2. Районна прокуратура - Бургас, в рамките на съдебен окръг гр. 

Бургас, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Бургас, със следните населени места: гр. Бургас, гр. 

Българово, с. Братово, с. Брястовец, с. Димчево, с. Драганово, с. Извор, 

с. Изворище, с. Маринка, с. Миролюбово, с. Равнец, с. Твърдица, с.о. XI 

шахта (гр. Бургас), с.о. Батака (гр. Бургас), БП Бургас 1, БП Бургас 2, БП 

Бургас 3, БП Бургас 4, БП Бургас 5, БП Крайморие (гр. Бургас), БП 

Меден рудник (гр. Бургас), БП Сарафово (гр. Бургас), с.о. Брастите - 1 

(гр. Бургас), с.о. Брастите - 2 (гр. Бургас), с.о. Брястите (с. Брястовец), 

с.о. Върбицата (с. Твърдица), с.о. Заслона (с. Димчево), с.о. Каменица - 

Изворите (гр. Бургас), с.о. Каптажа (с. Изворище), с.о. Край канала (с. 

Димчево), с.о. Лозницата (гр. Българово), с.о. Лозята (с. Брястовец), с.о. 

Острицата (гр. Бургас), с.о. Пети километър (гр. Бургас), с.о. 

Пръстницата (с. Брястовец), с.о. Птицата (гр. Бургас), с.о. Рибарско 

селище (гр. Бургас), с.о. Росенец (гр. Бургас), с.о. Сухото дере (с. 

Изворище), с.о. Тополите (гр. Бургас), с.о. Трите кладенчета (с. 

Маринка), с.о. Училищното (с. Маринка), с.о. Черниците (с. Маринка), 

с.о. Шилото (гр. Бургас), ФВП Мочура (гр. Бургас); 

- Община Камено, със следните населени места: Камено, с. 

Винарско, с. Вратица, с. Желязово, с. Константиново, с. Кръстина, с. 

Ливада, с. Полски извор, с. Русокастро, с. Свобода, с. Трояново, с. 

Тръстиково, с. Черни връх; 

- Община Созопол, със следните населени места: гр. Созопол, гр. 

Черноморец, с. Атия, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже 

войвода, с. Крушевец, с. Присад, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Росен, 

с.о. Ваканционно селище "Дюни", с.о. Червенка (гр. Черноморец); 
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- Община Приморско-частично, със следните населени места: с. 

Веселие, с. Ново Паничарево, с. Ясна поляна; 

- Община Поморие, със следните населени места: гр. Поморие, 

гр. Ахелой, гр. Каблешково, с. Александрово, с. Бата, с. Белодол, с. 

Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Каменар, с. Козичино, с. 

Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин; 

- Община Малко Търново, със следните населени места: гр. 

Малко Търново, с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. 

Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, с. 

Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово; 

- Община Несебър, със следните населени места: гр. Несебър, гр. 

Обзор, гр. Свети Влас, к.к. Слънчев бряг, с. Баня, с. Гюльовца, с. Емона, 

с. Козница, с. Кошарица, с. Оризаре, с. Паницово, с. Приселци, с. Равда, 

с. Раковсково, с. Тънково, с.о. Инцараки (гр. Свети Влас), с.о. Чолакова 

чешма (с. Кошарица); 

- Община Царево, със следните населени места: р. Царево, гр. 

Ахтопол, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. 

Кондолово, с. Кости, с. Лозенец, с. Резово, с. Синеморец, с. Фазаново, 

с.о. Арапя, с.о. Боруна (гр. Царево), с.о. Диньов гьол (гр. Царево), с.о. 

Нестинарка (гр. Царево), с.о. Оазис (с. Лозенец), с.о. Тарфа (с. Лозенец), 

Приморско-частично, със следните населени места: гр. Приморско, гр. 

Китен, к.к. ММЦ - Приморско, с. Писменово, с.о. Узунджата (гр. 

Приморско); 

- Община Средец, със следните населени места: гр. Средец, с. 

Белеврен, с. Белила, с. Бистрец, с. Богданово, с. Варовник, с. 

Вълчаново, с. Голямо Буково, с. Горно Ябълково, с. Гранитец, с. 

Граничар, с. Дебелт, с. Долно Ябълково, с. Драка, с. Драчево, с. Дюлево, 

с. Загорци, с. Зорница, с. Кирово, с. Кубадин, с. Малина, с. Момина 
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църква, с. Орлинци, с. Проход, с. Пънчево, с. Радойново, с. Росеново, с. 

Светлина, с. Синьо камене, с. Сливово, с. Суходол, с. Тракийци, с. 

Факия; 

- Община Карнобат, със следните населени места: гр. Карнобат, с. 

Аспарухово, с. Венец, с. Глумче, с. Деветак, с. Деветинци, с. Детелина, с. 

Добриново, с. Драганци, с. Драгово, с. Екзарх Антимово, с. Железник, с. 

Житосвят, с. Зимен, с. Искра, с. Кликач, с. Козаре, с. Крумово градище, с. 

Крушово, с. Мъдрино, с. Невестино, с. Огнен, с. Раклица, с. Сан-Стефано, 

с. Сигмен, с. Смолник, с. Соколово, с. Сърнево, с. Хаджиите, с. Церковски, 

с. Черково; 

- Община Сунгурларе, със следните населени места: гр. 

Сунгурларе, с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. 

Велислав, с. Вълчин, с. Горово, 17909 с. Грозден, с. Дъбовица, с. Есен, 

с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево, с. Лозица, с. 

Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Пчелин, с. Садово, с. Скала, с. 

Славянци, с. Съединение, с. Терзийско, с. Черница, с. Чубра, с.о. 

Балабанчево, с.о. Каменско (с. Манолич); 

- Община Айтос, със следните населени места: гр. Айтос, с. 

Дрянковец, с. Зетьово, с. Карагеоргиево, с. Караново, с. Лясково, с. 

Малка поляна, с. Мъглен, с. Пещерско, с. Пирне, с. Поляново, с. 

Раклиново, с. Съдиево, с. Тополица, с. Черна могила, с. Черноград, с. 

Чукарка; 

- Община Руен, със следните населени места: с. Руен, с. Билка, с. 

Вишна, с. Вресово, с. Добра поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. 

Дъскотна, с. Дюля, с. Заимчево, с. Зайчар, с. Звезда, с. Каменяк, с. 

Каравельово, с. Листец, с. Люляково, с. Мрежичко, с. Планиница, с. 

Подгорец, с. Преображенци, с. Припек, с. Просеник, с. Разбойна, с. 

Речица, с. Рожден, с. Рудина, с. Рупча, с. Ръжица, с. Сини рид, с. 
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Скалак, с. Снежа, с. Снягово, с. Соколец, с. Средна махала, с. Струя, с. 

Топчийско, с. Трънак, с. Череша, с. Шиварово, с. Ябълчево, с. Ясеново, 

с.о. Китка. 

 

3. Районна прокуратура - Велико Търново, в рамките на 

съдебен окръг гр. Велико Търново, със съдебен район, обхващащ 

административно-териториалните граници на: 

- Община Велико Търново, със следните населени места: гр. 

Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Арбанаси, с. Балван, с. 

Белчевци, с. Беляковец, с. Бижовци, с. Бойчеви колиби, с. Бойчовци, с. 

Бочковци, с. Бояновци, с. Бранковци, с. Буковец, с. Велчево, с. 

Ветринци, с. Виларе, с. Водолей, с. Войнежа, с. Вонеща вода, с. 

Въглевци, с. Върлинка, с. Габровци, с. Гащевци, с. Големаните, с. 

Горановци, с. Горен Еневец, с. Деветаците, с. Дечковци, с. Димитровци, 

с. Димовци, с. Дичин, с. Дойновци, с. Долен Еневец, с. Долни 

Дамяновци, с. Дунавци, с. Емен, с. Ивановци, с. Илевци, с. Йовчевци, с. 

Кисьовци, с. Кладни дял, с. Клъшка река, с. Куцаровци, с. Къпиново, с. 

Лагерите, с. Леденик, с. Малки чифлик, с. Малчовци, с. Марговци, с. 

Миндя, с. Мишеморков хан, с. Момин сбор, с. Нацовци, с. Никюп, с. Ново 

село, с. Осенарите, с. Пирамидата, с. Плаково, с. Пожерник, с. Поповци, 

с. Присово, с. Продановци, с. Пушево, с. Пчелище, с. Пъровци, с. 

Радковци, с. Райковци, с. Рашевци, с. Ресен, с. Русаля, с. Русковци, с. 

Самоводене, с. Самсиите, с. Сеймените, с. Семковци, с. Суха река, с. 

Сърненци, с. Терзиите, с. Тодоровци, с. Ушевци, с. Хотница, с. 

Цепераните, с. Церова кория, с. Цонковци, с. Шемшево, с. Шереметя, с. 

Шодековци, с. Ялово; 

- Община Полски Тръмбеш, със следните населени места: гр. 

Полски Тръмбеш, с. Вързулица, с. Иванча, с. Каранци, с. Климентово, с. 
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Куцина, с. Масларево, с. Обединение, с. Орловец, с. Павел, с. Петко 

Каравелово, с. Полски Сеновец, с. Раданово, с. Стефан Стамболово, с. 

Страхилово; 

- Община Елена, със следните населени места: гр. Елена, с. 

Аплаци, с. Багалевци, с. Бадевци, с. Баевци, с. Баждари, с. Балуци, с. 

Беброво, с. Бейковци, с. Берковци, с. Блъсковци, с. Богданско, с. 

Бойковци, с. Босевци, с. Брезово, с. Бръчковци, с. Буйновци, с. 

Бялковци, с. Валето, с. Велковци, с. Велювци, с. Веселина, с. Високовци, 

с. Вълчовци, с. Вълчовци, с. Вързилковци, с. Габрака, с. Ганев дол, с. 

Глоговец, с. Големани, с. Горни край, с. Горни Танчевци, с. Горска, с. 

Граматици, с. Гърдевци, с. Давери, с. Дайновци, с. Дебели рът, с. 

Добревци, с. Долни Марян, с. Долни Танчевци, с. Донковци, с. 

Драгановци, с. Драганосковци, с. Драгийци, с. Драгневци, с. Дрента, с. 

Дуковци, с. Дърлевци, с. Зеленик, с. Иванивановци, с. Игнатовци, с. 

Илаков рът, с. Илиювци, с. Каменари, с. Кантари, с. Караиванци, с. 

Карандили, с. Киревци, с. Кожлювци, с. Козя река, с. Колари, с. 

Константин, с. Косевци, с. Костел, с. Котуци, с. Крилювци, с. Крумчевци, 

с. Лазарци, с. Лесиче, с. Майско, с. Марафелци, с. Мариновци, с. Марян, 

с. Махалници, с. Мийковци, с. Миневци, с. Мирчовци, с. Мъртвината, с. 

Недялковци, с. Нешевци, с. Николовци, с. Николчовци, с. Ничовци, с. 

Нюшковци, с. Палици, с. Папратлива, с. Пейковци, с. Петковци, с. 

Попрусевци, с. Попска, с. Радовци, с. Райновци, с. Ралиновци, с. 

Раювци, с. Ребревци, с. Руховци, с. Светославци, с. Средни колиби, с. 

Стойчевци, с. Стояновци, с. Султани, с. Събковци, с. Титевци, с. 

Тодювци, с. Томбето, с. Топузи, с. Трънковци, с. Тумбевци, с. Тънки рът, 

с. Търкашени, с. Угорялковци, с. Харваловци, с. Христовци, с. Хъневци, 

с. Цвеклювци, с. Чавдарци, с. Чакали, с. Червенковци, с. Черни дял, с. 

Шиливери, с. Шилковци, с. Шубеци, с. Яковци;  
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- Община Златарица, със следните населени места: гр. 

Златарица, с. Горна Хаджийска, с. Горско ново село, с. Горско Писарево, 

с. Дедина, с. Дединци, с. Делова махала, с. Долно Шивачево, с. 

Дуровци, с. Дълги припек, с. Калайджии, с. Новогорци, с. Овощна, с. 

Равново, с. Разсоха, с. Резач, с. Рекичка, с. Родина, с. Росно, с. 

Сливовица, с. Средно село, с. Чешма, с. Чистово, с. Чуката; 

- Община Горна Оряховица, със следните населени места: гр. 

Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Върбица, с. Горски горен 

Тръмбеш, с. Горски долен Тръмбеш, с. Драганово, с. Крушето, с. 

Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. 

Стрелец, с. Янтра; 

- Община Лясковец, със следните населени места: гр. Лясковец, 

с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец, с. Мерданя; 

- Община Стражица, със следните населени места: гр. Стражица, 

с. Асеново, с. Балканци, с. Благоево, с. Бряговица, с. Виноград, с. 

Владислав, с. Водно, с. Горски Сеновец, с. Железарци, с. Кавлак, с. 

Камен, с. Кесарево, с. Лозен, с. Любенци, с. Мирово, с. Николаево, с. 

Нова Върбовка, с. Ново градище, с. Сушица, с. Теменуга, с. Царски 

извор; 

- Община Свищов, със следните населени места: гр. Свищов, с. 

Алеково, с. Александрово, с. Българско Сливово, с. Вардим, с. Горна 

Студена, с. Деляновци, с. Драгомирово, с. Козловец, с. Морава, с. Овча 

могила, с. Ореш, с. Совата, с. Хаджидимитрово, с. Царевец, с. Червена; 

- Община Павликени, със следните населени места: гр. 

Павликени, гр. Бяла черква, с. Батак, с. Бутово, с. Вишовград, с. 

Върбовка, с. Горна Липница, с. Димча, с. Долна Липница, с. Дъскот, с. 

Караисен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Мусина, с. Недан, с. Паскалевец, 

с. Патреш, с. Росица, с. Сломер, с. Стамболово; 
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- Община Сухиндол, със следните населени места: гр. Сухиндол, 

с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Коевци, с. 

Красно градище. 

 

4. Районна прокуратура - Враца, в рамките на съдебен окръг гр. 

Враца, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните 

граници на: 

- Община Враца, със следните населени места: гр. Враца, с. 

Баница, с. Бели извор, с. Веслец, с. Вировско, с. Власатица, с. Върбица, 

с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Девене, с. Згориград, с. 

Костелево, с. Лиляче, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. 

Нефела, с. Оходен, с. Паволче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. 

Челопек, с. Чирен; 

- Община Криводол, със следните населени места: гр. Криводол, 

с. Баурене, с. Ботуня, с. Галатин, с. Главаци, с. Големо Бабино, с. 

Градешница, с. Добруша, с. Краводер, с. Лесура, с. Осен, с. Пудрия, с. 

Ракево, с. Уровене, с. Фуре; 

- Община Козлодуй, със следните населени места: гр. Козлодуй, 

с. Бутан, с. Гложене, с. Крива бара, с. Хърлец, в.з. "Крушов баир" (гр. 

Козлодуй);  

- Община Хайредин, със следните населени места: села: с. 

Хайредин, с. Ботево, с. Бързина, с. Манастирище, с. Михайлово, с. 

Рогозен; 

- Община Мездра, със следните населени места: гр. Мездра, с. 

Боденец, с. Брусен, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна 

Кремена, с. Долна Кремена, с. Дърманци, с. Елисейна, с. Зверино, с. 

Злидол, с. Игнатица, с. Кален, с. Крапец, с. Крета, с. Лик, с. Лютиброд, с. 

Лютидол, с. Моравица, с. Оселна, с. Ослен, Криводол, с. Очиндол, с. 
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Ребърково, с. Руска Бела, с. Старо село, с. Типченица, с. Цаконица, с. 

Царевец; 

- Община Роман, със следните населени места: гр. Роман, с. 

Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Караш, с. Кунино, с. Курново, с. 

Марково равнище, с. Радовене, с. Синьо бърдо, с. Средни рът, с. 

Стояновци, с. Струпец, с. Хубавене, "Кунино Енерджи" АД, Бетонов 

възел, "Кунино Енерджи" АД, Сградоцентрала, ВЕЦ Долна Бешовица на 

р. Искър; 

- Община Оряхово, със следните населени места: гр. Оряхово, с. 

Галово, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Лесковец, с. Остров, с. 

Селановци, с.о. Шато Бургозоне (гр. Оряхово); 

- Община Мизия, със следните населени места: гр. Мизия, с. 

Войводово, с. Крушовица, с. Липница, с. Сараево, с. Софрониево; 

- Община Бяла Слатина със следните населени места: гр. Бяла 

Слатина, с. Алтимир, с. Буковец, с. Бърдарски геран, с. Бъркачево, с. 

Враняк, с. Габаре, с. Галиче, с. Драшан, с. Комарево, с. Попица, с. 

Соколаре, с. Тлачене, с. Търнава, с. Търнак; 

- Община Борован със следните населени места: с. Борован, с. 

Добролево, с. Малорад, с. Нивянин, с. Сираково. 

 

5. Районна прокуратура - Габрово, в рамките на съдебен окръг 

гр. Габрово, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Габрово, със следните населени места: гр. Габрово, с. 

Ангелов, с. Армените, с. Баевци, с. Баланите, с. Балиновци, с. Банковци, 

с. Бекриите, с. Беломъжите, с. Бобевци, с. Богданчовци, с. Боженците, с. 

Бойновци, с. Бойчета, с. Болтата, с. Борики, с. Борското, с. Брънеците, с. 

Бялково, с. Велковци, с. Ветрово, с. Влайчовци, с. Влаховци, с. 



28 
 
 

Врабците, с. Враниловци, с. Вълков дол, с. Гайкини, с. Гайтаните, с. 

Гарван, с. Геновци, с. Генчовци, с. Гергини, с. Гледаци, с. Горнова 

могила, с. Гръблевци, с. Гъбене, с. Дебел дял, с. Джумриите, с. Дивеци, 

с. Донино, с. Драгановци, с. Драганчетата, с. Драгиевци, с. Драгомани, с. 

Думници, с. Езерото, с. Живко, с. Жълтеш, с. Здравковец, с. Зелено 

дърво, с. Златевци, с. Иванили, с. Иванковци, с. Иглика, с. Източник, с. 

Калчовци, с. Камещица, с. Карали, с. Киевци, с. Кметовци, с. Кметчета, 

с. Кози рог, с. Колишовци, с. Копчелиите, с. Костадините, с. Костенковци, 

с. Лесичарка, с. Лоза, с. Малини, с. Малуша, с. Междени, с. Мечковица, 

с. Милковци, с. Михайловци, с. Мичковци, с. Моровеците, с. Мрахори, с. 

Музга, с. Николчовци, с. Новаковци, с. Овощарци, с. Орловци, с. 

Парчовци, с. Пейовци, с. Пенковци, с. Петровци, с. Пецовци, с. Попари, 

с. Поповци, с. Поток, с. Прахали, с. Продановци, с. Пъртевци, с. 

Райновци, с. Раховци, с. Рачевци, с. Редешковци, с. Руйчовци, с. 

Рязковци, с. Свинарски дол, с. Седянковци, с. Сейковци, с. 

Семерджиите, с. Смиловци, с. Солари, с. Спанци, с. Спасовци, с. 

Старилковци, с. Стефаново, с. Стоевци, с. Стойковци, с. Стойчовци, с. 

Стоманеците, с. Съботковци, с. Тодоровци, с. Тодорчета, с. 

Торбалъжите, с. Трапесковци, с. Трънито, с. Узуните, с. Фърговци, с. 

Харачерите, с. Цвятковци, с. Чавеи, с. Чарково, с. Червена локва, с. 

Черневци, с. Читаковци, с. Чукилите, с. Шарани, с. Шипчените, с. 

Яворец, с. Янковци, с. Ясените; 

- Община Дряново, със следните населени места: гр. Дряново, с. 

Балалея, с. Балванците, с. Банари, с. Билкини, с. Бучуковци, с. 

Ганчовец, с. Геня, с. Геша, с. Глушка, с. Гоздейка, с. Големи Българени, 

с. Горни Върпища, с. Горни Драгойча, с. Гостилица, с. Гърня, с. 

Денчевци, с. Джуровци, с. Длъгня, с. Добрените, с. Долни Върпища, с. 

Долни Драгойча, с. Доча, с. Дурча, с. Еленците, с. Зая, с. Игнатовци, с. 
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Искра, с. Каломен, с. Караиванца, с. Катранджии, с. Керека, с. Косарка, 

с. Косилка, с. Крънча, с. Кукля, с. Куманите, с. Къртипъня, с. Малки 

Българени, с. Маноя, с. Муця, с. Нейчовци, с. Пейна, с. Петковци, с. 

Плачка, с. Пърша, с. Раданчето, с. Радовци, с. Ритя, с. Руня, с. 

Русиновци, с. Саласука, с. Скалско, с. Славейково, с. Соколово, с. 

Станча, с. Сухолоевци, с. Сяровци, с. Туркинча, с. Царева ливада, с. 

Чуково, с. Шушня, с. Янтра; 

- Община Трявна, със следните населени места: гр. Трявна, гр. 

Плачковци, с. Азманите, с. Армянковци, с. Бангейци, с. Бахреци, с. 

Белица, с. Бижовци, с. Брежниците, с. Бърдарите, с. Бърдени, с. 

Веленци, с. Велково, с. Велчовци, с. Владовци, с. Власатили, с. 

Войниците, с. Вълковци, с. Гайдари, с. Генчовци, с. Глутниците, с. 

Големи Станчовци, с. Горни Дамяновци, с. Горни Маренци, с. Горни 

Радковци, с. Горни Цоневци, с. Горяни, с. Даевци, с. Димиевци, с. 

Добревци, с. Долни Маренци, с. Долни Радковци, с. Долни Томчевци, с. 

Донкино, с. Дончовци, с. Драгневци, с. Драндарите, с. Дървари, с. 

Дъскарите, с. Енчовци, с. Зеленика, с. Иван Димов, с. Иринеци, с. 

Йововци, с. Кашенци, с. Керените, с. Киселковци, с. Кисийците, с. 

Коевци, с. Койчовци, с. Колю Ганев, с. Конарското, с. Креслювци, с. 

Кръстеняците, с. Кръстец, с. Малки Станчовци, с. Малчовци, с. Маневци, 

с. Маруцековци, с. Матешовци, с. Милевци, с. Миховци, с. Могилите, с. 

Мръзеци, с. Недялковци, с. Неновци, с. Никачковци, с. Николаево, с. 

Ножерите, с. Носеите, с. Околиите, с. Ошаните, с. Павлевци, с. 

Планинци, с. Побък, с. Попгергевци, с. Попрайковци, с. Престой, с. 

Пържиграх, с. Радевци, с. Радино, с. Радоевци, с. Раевци, с. 

Райнушковци, с. Ралевци, с. Рачовци, с. Рашовите, с. Руевци, с. Свирци, 

с. Сечен камък, с. Скорците, с. Сливово, с. Стайновци, с. Станчов хан, с. 

Стражата, с. Стръмци, с. Тодореците, с. Томчевци, с. Урвата, с. 
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Фъревци, с. Фъртуни, с. Христовци, с. Чакалите, с. Черновръх, с. 

Ябълковци, с. Явор; 

- Община Севлиево, със следните населени места: гр. Севлиево, 

с. Агатово, с. Батошево, с. Бериево, с. Боазът, с. Богатово, с. Буря, с. 

Валевци, с. Войнишка, с. Горна Росица, с. Градище, с. Градница, с. 

Дамяново, с. Дебелцово, с. Дисманица, с. Добромирка, с. Душево, с. 

Душевски колиби, с. Енев рът, с. Идилево, с. Карамичевци, с. Кастел, с. 

Корията, с. Кормянско, с. Крамолин, с. Крушево, с. Кръвеник, с. Купен, с. 

Ловнидол, с. Малки Вършец, с. Младен, с. Млечево, с. Петко Славейков, 

с. Попска, с. Ряховците, с. Селище, с. Сенник, с. Стоките, с. Столът, с. 

Табашка, с. Тумбалово, с. Търхово, с. Угорелец, с. Хирево, с. Шопите, с. 

Шумата, с.о. Севлиевски лозя (гр. Севлиево), с.о. Хоталич (гр. 

Севлиево), с.о. Чифлика (гр. Севлиево). 

 

6. Районна прокуратура - Добрич, в рамките на съдебен окръг гр. 

Добрич, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Добрич, със следните населени места: гр. Добрич; 

- Община Добрич-селска, със следните населени места: с. Алцек, 

с. Батово, с. Бдинци, с. Бенковски, с. Богдан, с. Божурово, с. Бранище, с. 

Ведрина, с. Владимирово, с. Воднянци, с. Вратарите, с. Врачанци, с. 

Генерал Колево, с. Гешаново, с. Дебрене, с. Добрево, с. Долина, с. 

Дончево, с. Драганово, с. Дряновец, с. Енево, с. Житница, с. Златия, с. 

Камен, с. Карапелит, с. Козлодуйци, с. Котленци, с. Крагулево, с. 

Ловчанци, с. Ломница, с. Лясково, с. Малка Смолница, с. Медово, с. 

Методиево, с. Миладиновци, с. Ново Ботево, с. Овчарово, с. Одринци, с. 

Одърци, с. Опанец, с. Орлова могила, с. Паскалево, с. Плачидол, с. 

Победа, с. Подслон, с. Полковник Иваново, с. Полковник Минково, с. 
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Полковник Свещарово, с. Попгригорово, с. Прилеп, с. Приморци, с. 

Пчелино, с. Пчелник, с. Росеново, с. Самуилово, с. Свобода, с. 

Славеево, с. Сливенци, с. Смолница, с. Соколник, с. Стефан Караджа, с. 

Стефаново, с. Стожер, с. Тянево, с. Фелдфебел Денково, с. Хитово, с. 

Царевец, с. Черна; 

- Община Крушари, със следните населени места: с. Крушари, с. 

Абрит, с. Александрия, с. Бистрец, с. Габер, с. Добрин, с. Ефрейтор 

Бакалово, с. Загорци, с. Земенци, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. 

Коритен, с. Лозенец, с. Огняново, с. Полковник Дяково, с. Поручик 

Кърджиево, с. Северняк, с. Северци, с. Телериг; 

- Община Тервел, със следните населени места: гр. Тервел, с. 

Ангеларий, с. Балик, с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Брестница, с. 

Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Гуслар, с. Жегларци, с. Зърнево, 

с. Каблешково, с. Кладенци, с. Коларци, с. Кочмар, с. Мали извор, с. 

Нова Камена, с. Оногур, с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Попгруево, с. 

Професор Златарски, с. Сърнец, с. Честименско; 

- Община Каварна, със следните населени места: гр. Каварна, с. 

Белгун, с. Било, с. Божурец, с. Българево, с. Видно, с. Вранино, с. 

Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Могилище, с. Нейково, с. Поручик 

Чунчево, с. Раковски, с. Свети Никола, с. Селце, 66281 с. Септемврийци, 

с. Топола, с. Травник, с. Хаджи Димитър, с. Челопечене; 

- Община Шабла, със следните населени места: гр. Шабла, с. 

Божаново, с. Ваклино, с. Горичане, с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак, 

с. Езерец, с. Захари Стояново, с. Крапец, с. Пролез, с. Смин, с. Стаевци, 

с. Твърдица, с. Тюленово, с. Черноморци, с.о. Кария (гр. Шабла); 

- Община Балчик, със следните населени места: гр. Балчик, с. 

Безводица, с. Бобовец, с. Брястово, с. Гурково, с. Дропла, с. Дъбрава, с. 

Змеево, с. Карвуна, с. Кранево, с.о. Поляните /с. Кранево/, с. Кремена, с. 
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Ляхово, с. Оброчище, с. Преспа, с. Рогачево, с. Сенокос, с. Соколово, с. 

Стражица, с. Тригорци, с. Храброво, с. Царичино, с. Църква, к.к. Албена; 

- Община Генерал Тошево, със следните населени места: гр. 

Генерал Тошево, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. 

Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Вичово, с. Горица, с. Градини, с. 

Дъбовик, с. Житен, 31303 с. Зограф, с. Изворово, с. Йовково, с. Калина, 

с. Кардам, с. Конаре, с. Краище, с. Красен, с. Къпиново, с. Лозница, с. 

Люляково, с. Малина, с. Огражден, с. Петлешково, с. Писарово, с. 

Пленимир, с. Преселенци, с. Присад, с. Пчеларово, с. Равнец, с. 

Рогозина, с. Росен, с. Росица, с. Сираково, с. Сноп, с. Снягово, с. 

Спасово, с. Средина, с. Сърнино, с. Узово, с. Чернооково. 

 

7. Районна прокуратура - Кърджали, в рамките на съдебен окръг 

гр. Кърджали, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Кърджали, със следните населени места: гр. Кърджали, 

с. Айрово, с. Багра, с. Бащино, с. Бели пласт, с. Бленика, с. Божак, с. 

Бойно, с. Болярци, с. Брош, с. Бяла поляна, с. Бялка, с. Велешани, с. 

Висока, с. Висока поляна, с. Вишеград, с. Воловарци, с. Върбенци, с. 

Главатарци, с. Глухар, с. Гняздово, с. Голяма бара, с. Горна крепост, с. 

Гъсково, с. Добриново, с. Долище, с. Долна крепост, с. Дъждино, с. 

Дъждовница, с. Дънгово, с. Енчец, с. Жинзифово, с. Житарник, с. 

Зайчино, с. Звезделина, с. Звезден, с. Звиница, с. Звъника, с. Звънче, с. 

Зелениково, с. Зимзелен, с. Зорница, с. Иванци, с. Илиница, с. Калинка, 

с. Калоянци, с. Каменарци, с. Кобиляне, с. Кокиче, с. Кокошане, с. 

Конево, с. Костино, с. Крайно село, с. Крин, с. Крушевска, с. Крушка, с. 

Кьосево, с. Лисиците, с. Лъвово, с. Люляково, с. Майсторово, с. 

Македонци, с. Мартино, с. Миладиново, с. Мост, с. Мургово, с. Мъдрец, 
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с. Невестино, с. Ненково, с. Опълченско, с. Орешница, с. Островица, с. 

Охлювец, с. Панчево, с. Пеньово, с. Пепелище, с. Перперек, с. Петлино, 

с. Повет, с. Прилепци, с. Пропаст, с. Пъдарци, с. Рани лист, с. Резбарци, 

с. Ридово, с. Рудина, с. Сватбаре, с. Севдалина, с. Седловина, с. 

Сестринско, с. Сипей, с. Скалище, с. Скална глава, с. Скърбино, с. 

Снежинка, с. Соколско, с. Соколяне, с. Солище, с. Срединка, с. Старо 

място, с. Стражевци, с. Страхил войвода, с. Стремово, с. Стремци, с. 

Татково, с. Тополчане, с. Три могили, с. Ходжовци, с. Царевец, с. 

Чеганци, с. Черешица, с. Черна скала, с. Черньовци, с. Чилик, с. Чифлик, 

с. Широко поле, с. Яребица, с. Ястреб; 

- Община Черноочене, със следните населени места: с. 

Черноочене, с. Бакалите, с. Безводно, с. Бели вир, с. Беснурка, с. 

Божурци, с. Боровско, с. Босилица, с. Бостанци, с. Бърза река, с. Верско, 

с. Водач, с. Вождово, с. Войново, с. Възел, с. Габрово, с. Даскалово, с. 

Драганово, с. Душка, с. Дядовско, с. Железник, с. Женда, с. Житница, с. 

Йончово, с. Каблешково, с. Каняк, с. Комунига, с. Копитник, с. Куцово, с. 

Лясково, с. Минзухар, 49326 с. Мурга, с. Небеска, с. Нови пазар, с. 

Новоселище, с. Ночево, с. Паничково, с. Патица, с. Петелово, с. 

Пряпорец, с. Пчеларово, с. Русалина, с. Свободиново, с. Соколите, с. 

Среднево, с. Средска, с. Стражница, с. Черна нива, с. Ябълчени, с. 

Яворово; 

- Община Ардино, със следните населени места: гр. Ардино, с. 

Аврамово, с. Ахрянско, с. Башево, с. Бистроглед, с. Богатино, с. 

Боровица, с. Брезен, с. Бял извор, с. Главник, с. Голобрад, с. Горно 

Прахово, с. Гърбище, с. Дедино, с. Дойранци, с. Долно Прахово, с. 

Дядовци, с. Еньовче, с. Жълтуша, с. Искра, с. Китница, с. Кроячево, с. 

Латинка, с. Левци, с. Ленище, с. Любино, с. Мак, с. Млечино, с. Мусево, 

с. Падина, с. Паспал, с. Песнопой, с. Правдолюб, с. Рибарци, с. 
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Родопско, с. Русалско, с. Светулка, с. Седларци, с. Синчец, с. Сполука, 

с. Срънско, с. Стар читак, с. Стояново, с. Сухово, с. Теменуга, с. Търна, 

с. Търносливка, с. Хромица, с. Червена скала, с. Чернигово, с. Чубрика, 

с. Ябълковец; 

- Община Крумовград, със следните населени места: гр. 

Крумовград, с. Аврен, с. Багрилци, с. Бараци, с. Благун, с. Бойник, с. 

Бряговец, с. Бук, с. Вранско, с. Голям Девесил, с. Голяма Чинка, с. 

Голямо Каменяне, с. Горна кула, с. Горни Юруци, с. Гривка, с. Гулийка, 

с. Гулия, с. Девесилица, с. Девесилово, с. Джанка, с. Доборско, с. Долна 

кула, с. Долни Юруци, с. Дъждовник, с. Егрек, с. Едрино, с. Звънарка, с. 

Зиморница, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с. Кандилка, с. 

Качулка, с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, с. Къклица, с. 

Лещарка, с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. 

Малък Девесил, с. Метлика, с. Морянци, с. Овчари, с. Орех, с. Орешари, 

с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с. Перуника, с. Подрумче, с. Полковник 

Желязово, с. Поточарка, с. Поточница, с. Раличево, с. Рибино, с. Рогач, 

с. Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с. Сладкодум, с. 

Сливарка, с. Стари чал, с. Стражец, с. Странджево, с. Студен кладенец, 

с. Сърнак, с. Тинтява, с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар, с. Храстово, с. 

Чал, с. Черничево, с. Чернооки; 

- Община Момчилград, със следните населени места: гр. 

Момчилград, с. Ауста, с. Багрянка, с. Балабаново, с. Биволяне, с. Врело, 

с. Върхари, с. Горско Дюлево, с. Груево, с. Гургулица, с. Девинци, с. 

Джелепско, с. Друмче, с. Загорско, с. Звездел, с. Каменец, с. Карамфил, 

с. Конче, с. Кос, с. Кременец, с. Лале, с. Летовник, с. Манчево, с. Момина 

сълза, с. Нановица, с. Неофит Бозвелиево, с. Обичник, с. Пазарци, с. 

Пиявец, с. Плешинци, с. Постник, с. Прогрес, с. Птичар, с. Равен, с. 

Ралица, с. Садовица, с. Свобода, с. Седефче, с. Седлари, с. Сенце, с. 
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Синделци, с. Соколино, с. Сярци, с. Татул, с. Чайка, с. Чобанка, с. 

Чомаково, с. Чуково, с. Юнаци; 

- Община Джебел, със следните населени места: гр. Джебел, с. 

Албанци, с. Брежана, с. Великденче, с. Воденичарско, с. Вълкович, с. 

Генерал Гешево, с. Добринци, с. Душинково, с. Желъдово, с. Жълти рид, 

с. Жълтика, с. Илийско, с. Казаците, с. Каменяне, с. Козица, с. Контил, с. 

Купците, с. Лебед, с. Мишевско, с. Мрежичко, с. Овчево, с. Папрат, с. 

Плазище, с. Подвръх, с. Полянец, с. Поточе, с. Припек, с. Ридино, с. 

Рогозари, с. Рогозче, с. Рожденско, с. Рът, с. Сипец, с. Скалина, с. 

Слънчоглед, с. Софийци, с. Телчарка, с. Търновци, с. Тютюнче, с. 

Устрен, с. Цвятово, с. Църквица, с. Чакалци, с. Черешка, с. Щерна, с. 

Ямино; 

- Община Кирково, със следните населени места: с. Кирково, с. 

Априлци, с. Бенковски, с. Брегово, с. Вълчанка, с. Върбен, с. Върли дол, 

с. Горно Кирково, с. Горно Къпиново, с. Горски извор, с. Гривяк, с. Дедец, 

с. Делвино, с. Джерово, с. Добромирци, с. Долно Къпиново, с. Домище, 

с. Дрангово, с. Дружинци, с. Дрянова глава, с. Дюлица, с. Еровете, с. 

Завоя, с. Загорски, с. Здравчец, с. Каялоба, с. Китна, с. Козлево, с. 

Костурино, с. Кран, с. Кремен, с. Крилатица, с. Кукуряк, с. Кърчовско, с. 

Лозенградци, с. Малкоч, с. Медевци, с. Метличина, с. Метличка, с. 

Могиляне, с. Мъглене, с. Нане, с. Орлица, с. Островец, с. Пловка, с. 

Подкова, с. Пресека, с. Първенци, с. Първица, с. Растник, с. Самодива, 

с. Самокитка, с. Светлен, с. Секирка, с. Средско, с. Старейшино, с. 

Старово, с. Стоманци, с. Стрижба, с. Тихомир, с. Фотиново, с. 

Хаджийско, с. Царино, с. Чавка, с. Чакаларово, с. Чичево, с. 

Чорбаджийско, с. Шипок, с. Шопци, с. Шумнатица, с. Яковица, с. Янино. 
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8. Районна прокуратура - Кюстендил, в рамките на съдебен 

окръг гр. Кюстендил, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Кюстендил, със следните населени места: гр. 

Кюстендил, с. Багренци, с. Берсин, с. Блатец, с. Бобешино, с. Богослов, 

с. Буново, с. Вратца, с. Гирчевци, с. Горановци, с. Горна Брестница, с. 

Горна Гращица, с. Горно Уйно, с. Грамаждано, с. Граница, с. 

Гурбановци, с. Гърбино, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Дворище, с. 

Дождевица, с. Долна Гращица, с. Долно село, с. Долно Уйно, с. 

Драговищица, с. Жабокрът, с. Жеравино, с. Жиленци, с. Ивановци, с. 

Каменичка Скакавица, с. Катрище, с. Коняво, с. Копиловци, с. Коприва, с. 

Кутугерци, с. Кършалево, с. Лелинци, с. Леска, с. Лисец, с. Лозно, с. 

Ломница, с. Мазарачево, с. Николичевци, с. Нови чифлик, с. Ново село, 

с. Пиперков чифлик, с. Полетинци, с. Полска Скакавица, с. Преколница, 

с. Радловци, с. Раждавица, с. Раненци, с. Режинци, с. Ръсово, с. 

Савойски, с. Сажденик, с. Скриняно, с. Слокощица, с. Соволяно, с. 

Стенско, с. Таваличево, с. Търновлаг, с. Търсино, с. Церовица, с. 

Црешново, с. Цървена ябълка, с. Цървендол, с. Цървеняно, с. Чудинци, 

с. Шипочано, с. Шишковци, с. Ябълково; 

- Община Невестино, със следните населени места: с. Невестино, 

с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Долна Козница, с. 

Друмохар, с. Еремия, с. Згурово, с. Илия, 35119 с. Кадровица, с. Лиляч, 

с. Мърводол, с. Неделкова Гращица, с. Пастух, с. Пелатиково, с. Раково, 

с. Рашка Гращица, с. Смоличано, с. Страдалово, с. Тишаново, с. 

Чеканец, с. Четирци; 

- Община Трекляно, със следните населени места: с. Трекляно, с. 

Брест, с. Бъзовица, с. Габрешевци, с. Горни Коритен, с. Горно Кобиле, с. 

Добри дол, с. Долни Коритен, с. Долно Кобиле, с. Драгойчинци, с. 
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Злогош, с. Киселица, с. Косово, с. Метохия, с. Побит камък, с. Средорек, 

с. Сушица, с. Уши, с. Чешлянци; 

- Община Дупница, със следните населени места: гр. Дупница, с. 

Баланово, с. Бистрица, с. Блатино, с. Грамаде, с. Делян, с. Джерман, с. 

Дяково, с. Крайни дол, с. Крайници, с. Кременик, с. Палатово, с. 

Пиперево, с. Самораново, с. Тополница, с. Червен брег, с. Яхиново; 

- Община Бобов дол, със следните населени места: гр. Бобов 

дол, с. Бабино, с. Бабинска река, с. Блато, с. Голема Фуча, с. Големо 

село, с. Голям Върбовник, с. Горна Козница, с. Долистово, с. Коркина, с. 

Локвата, с. Мала Фуча, с. Мали Върбовник, с. Мало село, с. Мламолово, 

с. Новоселяне, с. Паничарево, с. Шатрово; 

- Община Бобошево, със следните населени места: гр. Бобошево, 

с. Бадино, с. Блажиево, с. Висока могила, с. Вуково, с. Доброво, с. 

Каменик, с. Скрино, с. Слатино, с. Сопово, с. Усойка, с. Циклово; 

- Община Кочериново, със следните населени места: гр. 

Кочериново, с. Бараково, с. Боровец, с. Бураново, с. Драгодан, с. 

Крумово, с. Мурсалево, с. Пороминово, с. Стоб, с. Фролош, с. Цървище; 

- Община Сапарева баня, със следните населени места: гр. 

Сапарева баня, с. Овчарци, с. Паничище, с. Ресилово, с. Сапарево; 

- Община Рила, със следните населени места: гр. Рила, ман. 

Рилски манастир, с. Падала, с. Пастра, с. Смочево. 

 

9. Районна прокуратура - Ловеч, в рамките на съдебен окръг гр. 

Ловеч, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните 

граници на: 

- Община Ловеч, със следните населени места: гр. Ловеч, с. 

Абланица, с. Александрово, с. Баховица, с. Брестово, с. Българене, с. 

Владиня, с. Горан, с. Горно Павликене, с. Гостиня, с. Деветаки, с. 
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Дойренци, с. Дренов, с. Дъбрава, с. Изворче, с. Йоглав, с. Казачево, с. 

Къкрина, с. Лешница, с. Лисец, с. Малиново, с. Прелом, с. Пресяка, с. 

Радювене, с. Скобелево, с. Славяни, с. Слатина, с. Сливек, с. Смочан, с. 

Соколово, с. Стефаново, с. Тепава, с. Умаревци, с. Хлевене, с. 

Чавдарци; 

- Община Летница, със следните населени места: гр. Летница, с. 

Горско Сливово, с. Крушуна, с. Кърпачево, с.о. Индустриална зона 

Летница; 

- Община Угърчин, със следните населени места: гр. Угърчин, с. 

Голец, с. Драгана, с. Каленик, с. Катунец, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. 

Микре, с. Орляне, с. Славщица, с. Сопот; 

- Община Тетевен, със следните населени места: гр. Тетевен, с. 

Бабинци, с. Български извор, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. 

Гложене, с. Голям извор, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Малка 

Желязна, с. Рибарица, с. Черни Вит; 

- Община Ябланица, със следните населени места: гр. Ябланица, 

с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. 

Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор, с. Орешене; 

- Община Троян, със следните населени места: гр. Троян, с. 

Балабанско, с. Балканец, ПТК "Беклемето" (с. Балканец), с. Бели Осъм, 

с. Белиш, с. Борима, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Горно трапе, с. 

Гумощник, с. Дебнево, с. Добродан, с. Дълбок дол, с. Калейца, с. Ломец, 

с. Орешак, с. Патрешко, с. Старо село, с. Терзийско, с. Черни Осъм, с. 

Чифлик, с. Шипково; 

- Община Априлци, със следните населени места: гр. Априлци, с. 

Велчево, с. Драшкова поляна, с. Скандалото; 
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- Община Луковит, със следните населени места: гр. Луковит, с. 

Бежаново, с. Беленци, с. Дерманци, с. Дъбен, с. Карлуково, с. 

Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, с. Ъглен. 

 

10. Районна прокуратура - Монтана, в рамките на съдебен окръг 

гр. Монтана, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Монтана, със следните населени места: гр. Монтана, с. 

Белотинци, с. Благово, с. Винище, с. Вирове, с. Войници, с. Габровница, 

с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Доктор Йосифово, с. Долна 

Вереница, с. Долна Рикса, с. Долно Белотинци, с. Клисурица, с. 

Крапчене, с. Липен, с. Николово, с. Славотин, с. Смоляновци, с. Стубел, 

с. Студено буче, с. Сумер, с. Трифоново; 

- Община Бойчиновци, със следните населени места: гр. 

Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. 

Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. 

Палилула, с. Портитовци; 

- Община Георги Дамяново, със следните населени места: с. 

Георги Дамяново, с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Главановци, с. 

Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги дел, с. Еловица, с. Каменна Рикса, с. 

Копиловци, с. Меляне, с. Помеждин, с. Чемиш; 

- Община Чипровци, със следните населени места: гр. Чипровци, 

с. Белимел, с. Горна Ковачица, с. Горна Лука, с. Железна, с. Мартиново, 

с. Митровци, с. Превала, с. Равна, с. Челюстница; 

- Община Лом, със следните населени места: гр. Лом, с. Добри 

дол, с. Долно Линево, с. Замфир, с. Ковачица, с. Орсоя, с. Сливата, с. 

Сталийска махала, с. Станево, с. Трайково; 
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- Община Брусарци, със следните населени места: гр. Брусарци, 

с. Буковец, с. Василовци, с. Дондуково, с. Дъбова махала, с. Киселево, с. 

Княжева махала, с. Крива бара, с. Одоровци, с. Смирненски;  

- Община Вълчедръм, със следните населени места: гр. 

Вълчедръм, с. Ботево, с. Бъзовец, с. Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. 

Златия, с. Игнатово, с. Мокреш, с. Разград, с. Септемврийци, с. Черни 

връх; 

- Община Медковец, със следните населени места: с. Медковец, 

с. Аспарухово, с. Пишурка, с. Расово, с. Сливовик; 

- Община Якимово, със следните населени места: с. Якимово, с. 

Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Комощица; 

- Община Берковица, със следните населени места: гр. 

Берковица, с. Балювица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. 

Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. 

Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. 

Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово; 

- Община Вършец, със следните населени места: гр. Вършец, с. 

Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно 

Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново, с. Черкаски, ман. 

Клисурски манастир. 

 

11. Районна прокуратура - Пазарджик, в рамките на съдебен 

окръг гр. Пазарджик, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Пазарджик, със следните населени места: гр. 

Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Априлци, с. Братаница, с. 

Величково, с. Гелеменово, с. Главиница, с. Говедаре, с. Дебръщица, с. 

Добровница, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. 
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Ляхово, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Мокрище, с. Овчеполци, с. 

Огняново, с. Паталеница, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. 

Синитово, с. Тополи дол, с. Хаджиево, с. Цар Асен, с. Црънча, с. 

Черногорово, с. Юнаците; 

- Община Белово, със следните населени места: гр. Белово, с. 

Аканджиево, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. 

Мененкьово, с. Момина клисура, с. Сестримо; 

- Община Септември, със следните населени места: . Септември, 

гр. Ветрен, с. Бошуля, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Горно 

вършило, с. Долно вършило, с. Злокучене, с. Карабунар, с. Ковачево, с. 

Лозен, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Славовица; 

- Община Лесичово, със следните населени места: с. Лесичово, с. 

Боримечково, с. Динката, с. Калугерово, с. Памидово, с. Церово, с. 

Щърково; 

- Община Пещера, със следните населени места: гр. Пещера, с. 

Капитан Димитриево, с. Радилово, с.Свети Константин; 

- Община Батак, със следните населени места: гр. Батак, с. Нова 

махала, с. Фотиново, с.о. Язовир Батак (гр. Батак); 

- Община Брацигово, със следните населени места: гр. 

Брацигово, с. Бяга, с. Жребичко, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор, 

с. Розово; 

- Община Панагюрище, със следните населени места: гр. 

Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Елшица, с. Левски, с. Оборище, с. 

Панагюрски колонии, с. Поибрене, с. Попинци, с. Сребриново; 

- Община Стрелча, със следните населени места: села: гр. 

Стрелча, с. Блатница, с. Дюлево, с. Свобода, с. Смилец; 

- Община Велинград, със следните населени места: гр. 

Велинград, с. Абланица, с. Алендарова, с. Биркова, с. Бозьова, с. 
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Бутрева, с. Враненци, с. Всемирци, с. Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. 

Грашево, с. Долна Дъбева, с. Драгиново, с. Кандови, с. Кръстава, с. 

Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова, с. Юндола; 

- Община Сърница, със следните населени места: гр. Сърница, с. 

Медени поляни, с. Побит камък; 

- Община Ракитово, със следните населени места: гр. Ракитово, 

гр. Костандово, с. Дорково, с.о. Цигов чарк (гр. Ракитово). 

 

12. Районна прокуратура - Пловдив, в рамките на съдебен окръг 

гр. Пловдив, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Пловдив, със следните населени места: гр. Пловдив – 

райони Централен, Източен, Западен, Северен, Южен, Тракия; 

- Община Родопи, със следните населени места: с. Белащица, с. 

Бойково, с. Браниполе, с. Брестник, с. Брестовица, с. Дедово, с. 

Златитрап, с. Извор, с. Кадиево, с. Крумово, с. Лилково, с. Марково, с. 

Оризари, с. Първенец, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Храбрино, 

с. Цалапица, с. Чурен, с. Ягодово; 

- Община Кричим, със следните населени места: гр. Кричим, с.о. 

Черешево; 

- Община Стамболийски, със следните населени места: гр. 

Стамболийски, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. 

Триводици; 

- Община Перущица, със следните населени места: гр. Перущица; 

- Община Куклен, със следните населени места: гр. Куклен, с. 

Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян, с. Яврово, с.о. 

Индустриална зона Куклен; 
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- Община Марица, със следните населени места: с. Бенковски, с. 

Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. Динк, с. Желязно, с. 

Калековец, с. Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. 

Радиново, с. Рогош, с. Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. 

Царацово, с. Ясно поле, с.о. Индустриална зона Марица; 

- Община Хисаря, със следните населени места: гр. Хисаря, с. 

Беловица, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мало Крушево, с. Михилци, с. 

Мътеница, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. 

Старосел, с. Черничево; 

- Община Раковски, със следните населени места: гр. Раковски, с. 

Белозем, с. Болярино, с. Момино село, с. Стряма, с. Чалъкови, с. 

Шишманци; 

- Община Калояново, със следните населени места: с. 

Калояново, с. Бегово, с. Главатар, с. Горна махала, с. Долна махала, с. 

Дуванлии, с. Дълго поле, с. Житница, с. Иван Вазово, с. Отец Паисиево, 

с. Песнопой, с. Ръжево, с. Ръжево Конаре, с. Сухозем, с. Черноземен; 

- Община Съединение, със следните населени места: гр. 

Съединение, с. Голям чардак, с. Драгомир, с. Любен, с. Малък чардак, с. 

Найден Герово, с. Неделево, с. Правище, с. Царимир, с. Церетелево; 

- Община Брезово, със следните населени места: гр. Брезово, с. 

Бабек, с. Борец, с. Върбен, с. Дрангово, с. Зелениково, с. Златосел, с. 

Отец Кирилово, с. Пъдарско, с. Розовец, с. Свежен, с. Стрелци, с. 

Сърнегор, с. Тюркмен, с. Чехларе, с. Чоба; 

- Община Първомай, със следните населени места: гр. Първомай, 

с. Брягово, с. Буково, с. Бяла река, с. Виница, с. Воден, с. Градина, с. 

Добри дол, с. Драгойново, с. Дълбок извор, с. Езерово, с. Искра, с. 

Караджалово, с. Крушево, с. Поройна, с. Православен, с. Татарево, с.о. 

Промишлена зона - Искра (с. Искра), с.о. ФВП – Адата (гр. Първомай), 
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с.о. ФВП - Кунин Ямач (гр. Първомай), с.о. ФВП – Мерата (с. 

Караджалово), с.о. ФВП – Чилингирско (гр. Първомай); 

- Община Асеновград, със следните населени места: гр. 

Асеновград, с. Бачково, с. Бор, с. Боянци, с. Врата, с. Горнослав, с. 

Добростан, с. Долнослав, с. Жълт камък, с. Златовръх, с. Избеглии, с. 

Козаново, с. Конуш, с. Косово, с. Леново, с. Лясково, с. Мостово, с. 

Мулдава, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Нови извор, с. Орешец, с. 

Патриарх Евтимово, с. Сини връх, с. Стоево, с. Тополово, с. Три могили, 

с. Узуново, с. Червен; 

- Община Садово, със следните населени места: гр. Садово, с. 

Ахматово, с. Богданица, с. Болярци, с. Караджово, с. Катуница, с. 

Кочево, с. Милево, с. Моминско, с. Поповица, с. Селци, с. Чешнегирово; 

- Община Лъки, със следните населени места: гр. Лъки, с. Балкан 

махала, с. Белица, с. Борово, с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. 

Крушово, с. Лъкавица, с. Манастир, с. Югово; 

- Община Карлово, със следните населени места: гр. Карлово, гр. 

Баня, гр. Калофер, гр. Клисура, с. Бегунци, с. Богдан, с. Васил Левски, с. 

Ведраре, с. Войнягово, с. Горни Домлян, с. Домлян, с. Дъбене, с. 

Иганово, с. Каравелово, с. Климент, с. Куртово, с. Кърнаре, с. Марино 

поле, с. Московец, с. Мраченик, с. Певците, с. Пролом, с. Розино, с. 

Слатина, с. Соколица, с. Столетово, с. Христо Даново; 

- Община Сопот, със следните населени места: гр. Сопот, с. 

Анево. 

 

13. Районна прокуратура - Смолян, в рамките на съдебен окръг 

гр. Смолян, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 
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- Община Смолян, със следните населени места: гр. Смолян, с. 

Алиговска, с. Арда, с. Баблон, с. Белев дол, с. Билянска, с. Бориково, с. 

Бостина, с. Буката, с. Букаците, с. Виево, с. Влахово, с. Водата, с. 

Вълчан, с. Върбово, с. Габрица, с. Гела, с. Гоздевица, с. Горна Арда, с. 

Горово, с. Градът, с. Гращица, с. Гудевица, с. Димово, с. Дунево, с. 

Еленска, с. Ельово, с. Заевите, с. Змиево, с. Исьовци, с. Катраница, с. 

Киселчово, с. Кокорово, с. Кошница, с. Кремене, с. Кукувица, с. Кутела, 

с. Левочево, с. Липец, с. Лъка, с. Люлка, с. Магарджица, с. Милково, с. 

Могилица, с. Момчиловци, с. Мугла, с. Надарци, с. Орешец, с. Остри 

пазлак, с. Петково, с. Пещера, с. Писаница, с. Подвис, с. Полковник 

Серафимово, с. Попрелка, с. Потока, с. Река, с. Речани, с. Ровина, с. 

Селище, с. Сивино, с. Славейно, с. Сливово, с. Смилян, с. Соколовци, с. 

Солища, с. Средок, с. Стикъл, с. Стойките, с. Стража, с. Сърнино, с. 

Тикале, с. Требище, с. Турян, с. Търън, с. Ухловица, с. Фатово, с. 

Хасовица, с. Чамла, с. Чеплетен, с. Черешките, с. Черешово, с. 

Черешовска река, с. Чокманово, с. Чучур, с. Широка лъка, с.о. Хайдушки 

поляни; 

- Община Баните, със следните населени места: с. Баните, с. 

Босилково, с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Гълъбово, с. 

Давидково, с. Две тополи, с. Дебеляново, с. Дрянка, с. Загражден, с. 

Кръстатица, с. Малка Арда, с. Малко Крушево, с. Оряховец, с. 

Планинско, с. Рибен дол, с. Сливка, с. Стърница, с. Траве; 

- Община Мадан, със следните населени места: гр. Мадан, с. 

Арпаджик, с. Борика, с. Бориново, с. Боровина, с. Букова поляна, с. 

Буково, с. Вехтино, с. Високите, с. Вранинци, с. Върба, с. Върбина, с. 

Въргов дол, с. Габрина, с. Галище, с. Дирало, с. Долие, с. Касапско, с. 

Кориите, с. Крайна, с. Крушев дол, с. Купен, с. Леска, с. Лещак, с. 

Ливаде, с. Ловци, с. Миле, с. Митовска, с. Мъглища, с. Петров дол, с. 
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Печинска, с. Планинци, с. Равнил, с. Равнища, с. Равно нивище, с. 

Рустан, с. Средногорци, с. Стайчин дол, с. Студена, с. Тънкото, с. 

Уручевци, с. Цирка, с. Чурка, с. Шаренска; 

- Община Рудозем, със следните населени места: гр. Рудозем, с. 

Боево, с. Борие, с. Бреза, с. Бърчево, с. Бяла река, с. Витина, с. Войкова 

лъка, с. Грамаде, с. Добрева череша, с. Дъбова, с. Елховец, с. Иваново, 

с. Кокорци, с. Коритата, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. 

Равнината, с. Рибница, с. Сопотот, с. Чепинци; 

- Община Чепеларе, със следните населени места: гр. Чепеларе, 

с. Богутево, с. Дряновец, с. Забърдо, с. Зорница, с. Лилеково, с. Малево, 

с. Орехово, с. Острица, с. Павелско, с. Проглед, с. Студенец, с. Хвойна, 

к.к. Пампорово; 

- Община Златоград, със следните населени места: гр. Златоград, 

с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Кушла, с. Пресока, с. Старцево, 

с. Страшимир, с. Цацаровци; 

- Община Неделино, със следните населени места: гр. Неделино, 

с. Бурево, с. Върли дол, с. Върлино, с. Гърнати, с. Диманово, с. Дуня, с. 

Еленка, с. Изгрев, с. Козарка, с. Кочани, с. Крайна, с. Кундево, с. 

Оградна, с. Средец, с. Тънка бара; 

- Община Девин, със следните населени места: гр. Девин, с. 

Беден, с. Брезе, с. Водни пад, с. Грохотно, с. Гьоврен, с. Жребево, с. 

Кестен, с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево, с. 

Тешел, с. Триград, с. Чуруково; 

- Община Борино, със следните населени места: с. Борино, с. 

Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодина; 

- Община Доспат, със следните населени места: гр. Доспат, с. 

Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча, с. Чавдар. 
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14. Районна прокуратура - Стара Загора, в рамките на съдебен 

окръг гр. Стара Загора, със съдебен район, обхващащ 

административно-териториалните граници на: 

- Община Стара Загора, със следните населени места: гр. Стара 

Загора, с. Арнаутито, с. Бенковски, с. Богомилово, с. Борилово, с. 

Борово, с. Братя Кунчеви, с. Бъдеще, с. Воденичарово, с. Горно Ботево, 

с. Дълбоки, с. Еленино, с. Елхово, с. Загоре, с. Змейово, с. Казанка, с. 

Калитиново, с. Калояновец, с. Кирилово, с. Козаревец, с. Колена, с. 

Ловец, с. Лозен, с. Люляк, с. Лясково, с. Маджерито, с. Малка Верея, с. 

Малко Кадиево, с. Михайлово, с. Могила, с. Ново село, с. Оряховица, с. 

Остра могила, с. Памукчии, с. Петрово, с. Плоска могила, с. Подслон, с. 

Преславен, с. Пряпорец, с. Пшеничево, с. Пъстрово, с. Ракитница, с. 

Руманя, с. Самуилово, с. Сладък кладенец, с. Старозагорски бани, с. 

Стрелец, с. Сулица, с. Хан Аспарухово, с. Християново, с. Хрищени, с. 

Яворово; 

- Община Опан, със следните населени места: с. Опан, с. Бащино, 

с. Бял извор, с. Бяло поле, с. Васил Левски, с. Венец, с. Княжевско, с. 

Кравино, с. Пъстрен, с. Средец, с. Столетово, с. Тракия, с. Ястребово; 

- Община Раднево, със следните населени места: гр. Раднево, с. 

Бели бряг, с. Боздуганово, с. Българене, с. Гледачево, с. Даскал-

Атанасово, с. Диня, с. Землен, с. Знаменосец, с. Ковач, с. Ковачево, с. 

Коларово, с. Константиновец, с. Любеново, с. Овчарци, с. Рисиманово, с. 

Свободен, с. Сърнево, с. Тихомирово, с. Тополяне, с. Трояново, с. 

Трънково; 

- Община Гълъбово, със следните населени места: гр. Гълъбово, 

с. Априлово, с. Великово, с. Главан, с. Искрица, с. Медникарово, с. 

Мусачево, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Помощник, с. Разделна; 
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- Община Казанлък, със следните населени места: гр. Казанлък, 

гр. Крън, гр. Шипка, с. Бузовград, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, 

с. Горно Черковище, с. Долно изворово, с. Дунавци, с. Енина, с. 

Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. 

Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово, с. Шейново, с. Ясенов; 

- Община Павел Баня, със следните населени места: гр. Павел 

баня, с. Александрово, с. Асен, с. Виден, с. Габарево, с. Горно Сахране, 

с. Долно Сахране, с. Манолово, с. Осетеново, с. Скобелево, с. Турия, с. 

Тъжа, с. Търничени; 

- Община Мъглиж, със следните населени места: гр. Мъглиж, с. 

Борущица, с. Бънзарето, с. Ветрен, с. Дъбово, с. Държавен, с. Зимница, 

с. Радунци, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево, с. 

Яворовец, с. Ягода; 

- Община Николаево, със следните населени места: гр. 

Николаево, с. Едрево, с. Елхово, с. Нова махала; 

- Община Гурково, със следните населени места: гр. Гурково, с. 

Брестова, с. Дворище, с. Димовци, с. Жерговец, с. Жълтопоп, с. 

Златирът, с. Конаре, с. Лява река, с. Паничерево, с. Пчелиново; 

- Община Чирпан, със следните населени места: гр. Чирпан, с. 

Винарово, с. Воловарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, 

с. Златна ливада, с. Изворово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. 

Осларка, с. Рупките, с. Свобода, с. Спасово, с. Средно градище, с. 

Стоян-Заимово, с. Целина, с. Ценово, с. Яздач; 

- Община Братя Даскалови, със следните населени места: с. 

Братя Даскалови, с. Верен, с. Голям дол, с. Горно Белево, с. Горно ново 

село, с. Гранит, с. Долно ново село, с. Колю Мариново, с. Малко Дряново, 

с. Малък дол, с. Марково, с. Медово, с. Мирово, с. Найденово, с. 
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Опълченец, с. Оризово, с. Партизанин, с. Плодовитово, с. Православ, с. 

Славянин, с. Съединение, с. Сърневец, с. Черна гора. 

 

15. Районна прокуратура - Хасково, в рамките на съдебен окръг 

гр. Хасково, със съдебен район, обхващащ административно-

териториалните граници на: 

- Община Хасково, със следните населени места: гр. Хасково, с. 

Александрово, с. Брягово, с. Войводово, с. Въгларово, с. Гарваново, с. 

Големанци, с. Горно Войводино, с. Гълъбец, с. Динево, с. Долно 

Войводино, с. Долно Големанци, с. Елена, с. Зорница, с. Клокотница, с. 

Книжовник, с. Козлец, с. Конуш, с. Корен, с. Криво поле, с. Любеново, с. 

Малево, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Момино, с. Николово, 

с. Нова Надежда, с. Орлово, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. 

Стойково, с. Текето, с. Тракиец, с. Узунджово, с. Широка поляна; 

- Община Стамболово, със следните населени места: с. Балкан, 

с. Бял кладенец, с. Воденци, с. Войводенец, с. Гледка, с. Голобрадово, 

с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Долно Черковище, с. 

Жълти бряг, с. Зимовина, с. Кладенец, с. Кралево, с. Лясковец, с. 

Маджари, с. Малък извор, с. Поповец, с. Пчелари, с. Пътниково, с. 

Рабово, с. Светослав, с. Силен, с. Стамболово, с. Тънково, с. Царева 

поляна; 

- Община Минерални бани, със следните населени места: с. 

Минерални бани, с. Ангел войвода, с. Боян Ботево, с. Брястово, с. 

Винево, с. Караманци, с. Колец, с. Сираково, с. Спахиево, с. Сусам, с. 

Сърница, с. Татарево; 

- Община Ивайловград, със следните населени места: гр. 

Ивайловград, с. Бели дол, с. Белополци, с. Белополяне, с. Ботурче, с. 

Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Глумово, с. 
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Гнездаре, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно 

Луково, с. Долноселци, с. Драбишна, с. Железари, с. Железино, с. Казак, 

с. Камилски дол, с. Карловско, с. Кобилино, с. Кондово, с. Конници, с. 

Костилково, с. Ламбух, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Нова 

ливада, с. Одринци, с. Орешино, с. Пашкул, с. Планинец, с. Плевун, с. 

Покрован, с. Попско, с. Пъстроок, с. Розино, с. Сборино, с. Свирачи, с. 

Сив кладенец, с. Славеево, с. Соколенци, с. Хухла, с. Черни рид, с. 

Черничино, с. Чучулига; 

- Община Свиленград, със следните населени места: гр. 

Свиленград, с. Варник, с. Генералово, с. Дервишка могила, с. 

Димитровче, с. Капитан Андреево, с. Костур, с. Левка, с. Лисово, с. 

Маточина, с. Мезек, с. Михалич, с. Младиново, с. Момково, с. Мустрак, с. 

Пашово, с. Пъстрогор, с. Равна гора, с. Райкова могила, с. Сива река, с. 

Сладун, с. Студена, с. Чернодъб, с. Щит; 

- Община Любимец, със следните населени места: гр. Любимец, 

с. Белица, с. Васково, с. Вълче поле, с. Георги Добрево, с. Дъбовец, с. 

Йерусалимово, с. Лозен, с. Малко градище, с. Оряхово; 

- Община Димитровград, със следните населени места: гр. 

Димитровград, гр. Меричлери, с. Бодрово, с. Брод, с. Бряст, с. Великан, 

с. Воден, с. Върбица, с. Голямо Асеново, с. Горски извор, с. Длъгнево, с. 

Добрич, с. Долно Белево, с. Здравец, с. Златополе, с. Каснаково, с. 

Крепост, с. Крум, с. Малко Асеново, с. Радиево, с. Райново, с. Светлина, 

с. Скобелево, с. Сталево, с. Странско, с. Черногорово, с. Ябълково; 

- Община Харманли, със следните населени места: гр. Харманли, 

с. Бисер, с. Богомил, с. Болярски извор, с. Браница, с. Българин, с. 

Върбово, с. Доситеево, с. Дрипчево, с. Иваново, с. Изворово, с. 

Коларово, с. Лешниково, с. Надежден, с. Овчарово, с. Орешец, с. Остър 
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камък, с. Поляново, с. Преславец, с. Рогозиново, с. Славяново, с. 

Смирненци, с. Черепово, с. Черна могила, с. Шишманово; 

- Община Симеоновград, със следните населени места: гр. 

Симеоновград, с. Дряново, с. Калугерово, с. Константиново, с. Навъсен, 

с. Пясъчево, с. Свирково, с. Троян, с. Тянево; 

- Община Маджарово, със следните населени места: гр. 

Маджарово, с. Бориславци, с. Брусевци, с. Габерово, с. Голяма долина, 

с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, 

с. Ефрем, с. Златоустово, с. Малки Воден, с. Малко Брягово, с. Малко 

Попово, с. Румелия, с. Ръженово, с. Селска поляна, с. Сеноклас, с. 

Тополово. 

 

 

В. Разкрива териториални отделения към горепосочените 

районни прокуратури, считано от 01.01.2021 г., както следва: 

 

1. За района на Окръжна прокуратура --Благоевград 

Териториално отделение в град Сандански към РП Благоевград 

Териториално отделение в град Гоце Делчев към РП Благоевград 

Териториално отделение в град Петрич към РП Благоевград 

Териториално отделение в град Разлог към РП Благоевград 

 

2. За района на Окръжна прокуратура - Бургас 

Териториално отделение в град Айтос към РП Бургас 

Териториално отделение в град Карнобат към РП Бургас  

 

3. За района на Окръжна прокуратура – Велико Търново 
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Териториално отделение в град Горна Оряховица към РП Велико 

Търново  

Териториално отделение в град Павликени към РП Велико 

Търново 

Териториално отделение в град Свищов към РП Велико Търново 

 

4. За района на Окръжна прокуратура - Враца 

Териториално отделение в град Бяла Слатина към РП Враца 

Териториално отделение в град Козлодуй към РП Враца 

Териториално отделение в град Мездра към РП Враца 

Териториално отделение в град Оряхово към РП Враца 

 

5. За района на Окръжна прокуратура - Габрово 

Териториално отделение в град Севлиево към РП Габрово 

 

6. За района на Окръжна прокуратура - Добрич 

Териториално отделение в град Балчик към РП Добрич 

Териториално отделение в град Генерал Тошево към РП Добрич 

Териториално отделение в град Каварна към РП Добрич 

 

7. За района на Окръжна прокуратура - Кърджали 

Териториално отделение в град Крумовград към РП Кърджали 

Териториално отделение в град Момчилград към РП Кърджали 

 

8. За района на Окръжна прокуратура - Кюстендил 

Териториално отделение в град Дупница към РП Кюстендил 

 

9. За района на Окръжна прокуратура - Ловеч 
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Териториално отделение в град Луковит към РП Ловеч 

Териториално отделение в град Тетевен към РП Ловеч 

Териториално отделение в град Троян към РП Ловеч 

 

10. За района на Окръжна прокуратура - Монтана 

Териториално отделение в град Берковица към РП Монтана 

Териториално отделение в град Лом към РП Монтана 

 

11. За района на Окръжна прокуратура - Пазарджик 

Териториално отделение в град Велинград към РП Пазарджик 

Териториално отделение в град Панагюрище към РП Пазарджик 

Териториално отделение в град Пещера към РП Пазарджик 

 

12. За района на Окръжна прокуратура - Пловдив 

Териториално отделение в град Асеновград към РП Пловдив 

Териториално отделение в град Карлово към РП Пловдив 

 

13. За района на Окръжна прокуратура - Смолян 

Териториално отделение в град Девин към РП Смолян 

Териториално отделение в град Златоград към РП Смолян 

 

14. За района на Окръжна прокуратура - Стара Загора 

Териториално отделение в град Казанлък към РП Стара Загора 

Териториално отделение в град Чирпан към РП Стара Загора 

 

15. За района на Окръжна прокуратура - Хасково 

Териториално отделение в град Димитровград към РП Хасково 

Териториално отделение в град Ивайловград към РП Хасково 
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Териториално отделение в град Свиленград към РП Хасково 

Териториално отделение в град Харманли към РП Хасково 

 

II. 1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да 

изпрати на министъра на правосъдието предложението за решение на 

Прокурорската колегия за съгласуване съгласно изискванията на чл. 30, 

ал. 2, т. 7 от ЗСВ. 

II. 2. ВНАСЯ решението като точка за разглеждане от 

дневния ред за заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет на 

09.07.2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към следващата точка, 

предишна точка 5. Предложение от Комисията по атестирането и 

конкурсите. Заповядайте, г-н Дамянов! 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Колеги, по обявени процедури и 

допуснати кандидати за избор на административни ръководители 

следва да определим дати за събеседване, поради което 

предложенията са както следва: Апелативна прокуратура – Пловдив: 

29.07.2020 г.; Военно-окръжна прокуратура – Сливен: 29.07.2020 г.; 

Районна прокуратура – Берковица: 14.10.2020 г.; Районна прокуратура – 

Благоевград: 23.09.2020 г.; Районна прокуратура – Павликени: 

21.10.2020 г.; Районна прокуратура – Пещера: 28.10.2020 г.; Районна 

прокуратура – Сливен: 30.09.2020 г. и Районна прокуратура – Стара 

Загора: 07.10.2020 г. 

Както виждате, тук има прокуратури, които в горната точка 

предлагаме да бъдат закрити, но тъй като ние нямаме още решение, не 

можем да не насрочим дати. Ако евентуално Пленумът впоследствие 
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реши да бъдат закрити тези прокуратури, Прокурорската колегия 

съответно може да прекрати процедурата. Благодаря ви!  

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

предложения график становища, изказвания, въпроси? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4 „за“, от залата 3 „за“, няма 

„против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

5. 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 по протокол 

№ 9/11.03.2020 г. и протокол № 15/29.04.2020 г. (обн. ДВ, бр. 

49/29.05.2020 г.) 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

5.1. 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 

№ 9/11.03.2020 г. и протокол № 15/29.04.2020 г. (обн. ДВ, бр. 

49/29.05.2020 г.), както следва: 

 

5.1.1. Апелативна прокуратура – Пловдив: 29.07.2020 г. 

 
5.1.2. Военно-окръжна прокуратура – Сливен: 29.07.2020 г. 

 
5.1.3. Районна прокуратура – Берковица: 14.10.2020 г. 
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5.1.4. Районна прокуратура – Благоевград: 23.09.2020 г. 

 
5.1.5. Районна прокуратура – Павликени: 21.10.2020 г. 

 
5.1.6. Районна прокуратура – Пещера: 28.10.2020 г. 

 
5.1.7. Районна прокуратура – Сливен: 30.09.2020 г. 

 
5.1.8. Районна прокуратура – Стара Загора: 07.10.2020 г. 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към предишна точка 6. 

Предложение от Комисията по атестирането и конкурсите.  

Заповядайте, г-н Дамянов! 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, Комисията по 

атестирането и конкурсите предлага да се открият следните процедури 

за избор на административни ръководители в органите на съдебна 

власт, както следва:  Административен ръководител – окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура - Монтана – свободна длъжност; 

Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Кърджали – свободна длъжност; Административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали – 

свободна длъжност; Административен ръководител – районен прокурор 

на Районна прокуратура – Своге – свободна длъжност, и 

Административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – Шумен – свободна длъжност. 

Съответно след това точка 2 са изискванията и документите, 

които трябва да подадат кандидатите. Трета точка е решението да се 

обнародва в „Държавен вестник“. Благодаря!  
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря Ви! Колеги, становища, 

изказвания, въпроси? Не виждам. 

Режим на гласуване. Онлайн 4 „за“, от залата 3 „за“, 7 „за“, 

няма „против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

6. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедури 

за избор на административни ръководители в органи на съдебната 

власт 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

6.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 

194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на 

административни ръководители в органите на съдебна власт, както 

следва: 

6.1.1.  Административен ръководител – окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура - Монтана – свободна длъжност;  

6.1.2.  Административен ръководител – окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура - Кърджали – свободна длъжност; 

6.1.3. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – Кърджали – свободна длъжност; 

6.1.4. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – Своге – свободна длъжност; 

6.1.5. Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – Шумен – свободна длъжност. 

6.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на 

свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в 

администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за 
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назначаване на административен ръководител на съответния орган на 

съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна 

автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за 

завършено висше образование по специалността „Право”; копие от 

удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско 

удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, 

че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата 

като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична 

мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието 

на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и 

проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за 

развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от 

Националната следствена служба, Столичната следствена служба или 

от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за 

образувани досъдебни производства; декларация за имотното 

състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и 

за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на 

Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа 

по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата 

имат отношение към професионалните или нравствените му качества. 

 

6.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се 

публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Г-н Диков, процедура. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Да, слушаме Ви. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Тъй като главният секретар трябва да 

докладва точка 15, но има неотложни служебни задължения, участие в 
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конкурсна процедура ви предлагам сега да променим отново реда и той 

да докладва точка 15, за да може да продължи да изпълнява другите си 

задължения. Това е процедурно предложение. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, възражения? Не виждам. 

Заповядайте, г-н Пеловски, точка 15. 

ВАСИЛ ПЕЛОВССКИ: Здравейте, уважаеми членове на 

Прокурорската колегия на ВСС, във връзка със заповед на главния 

прокурор № РД-04-244/02.07.2020 г. за свикване на Общо събрание на 

прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет в две 

последователни съботи от м. септември.  

Съгласно Правилника за провеждане на избор на членове на 

ВСС от прокурорите, Пленумът следва да приеме на първо място, 

график за провеждане на изборите съобразно сроковете, приемане на 

образци за изборни протоколи; технически образец на бюлетини и 

разпечатването им на хартиен носител, както и план за нормативно 

регламентираните действия, свързани с избора на членове на ВСС. 

Във връзка с гореизложеното, предоставям на вашето 

внимание план график, в който са посочени основанията, правните и 

фактически действия, необходими по организацията и техническата 

подготовка на общото събрание, крайните срокове, които следва да 

бъдат изпълнени и отговорните за тях звена. 

На следващо място предоставям проект на изборна 

бюлетина, съгласно чл. 29б, ал. 2 от ЗСВ, като към утвърдената към 

настоящия момент бюлетина от 2017 г. следва да бъдат направени 

корекции, които са чисто технически и вместо навсякъде в проекта на 

образци на протоколи, извинявайте, е записано „2017 г.“, то да се 

направи корекция “20... г”. 
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На следващо място, по отношение на хартиената бюлетина, 

която отново е утвърдена с решение по т. 30, Протокол № 41 от 

10.11.2016 г. на Пленума на ВСС, следва да бъде нанесена техническа 

корекция, като след думите “...до 4-ма кандидати...“, които са могли да 

избират тогава членовете на общото събрание, в момента да бъде 

нанесена корекцията “.. 1 кандидат..“, като в тази връзка и в случай на 

положително становище от Прокурорската колегия, предлагам да бъде 

внесен проект на решение на Пленума, който гласи следното: 

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши: 1. ПРИЕМА ПЛАН-

ГРАФИК за провеждане на Общо събрание на прокурорите за избор на 

член на Висшия съдебен съвет. Точка 2. УТВЪРЖДАВА технически 

образец на бюлетина, както и на изборни протоколи, които секционните 

комисии и изборната комисия, следва да изготвят при провеждане на 

изборите. И на трето място, ВЪЗЛАГА на изпълняващия длъжността 

главен секретар на Висшия съдебен съвет да предприеме всички 

необходими действия по осъществяване на цялостната организационно-

техническа подготовка по провеждане на събранието. 

Към проекта на доклада са приложени: План–график, с който 

сте запознати; Образец на хартиени изборни бюлетини и Образец на 

протоколи по чл.29н, ал. 2 от ЗСВ. 

В тази връзка ви предлагам да гласувате решение за внасяне 

на така направените предложения за Пленума на 09.07.2020 г., който 

всъщност ще се проведе утре. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря Ви, г-н Пеловски. Колеги, 

изказвания, становища по така направения проект за решение? Не 

виждам.  

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 3 от залата) и 4 онлайн „за“, 

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

15. ОТНОСНО: Заповед на главния прокурор за свикване на 

Общо събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен 

съвет 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

15.1. ПРИЕМА План-график за провеждане на Общо 

събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен 

съвет. 

15.2. УТВЪРЖДАВА технически образец на бюлетина, както 

и на изборни протоколи, които секционните комисии и изборната 

комисия, следва да изготвят при провеждане на изборите.  

15.3. ВЪЗЛАГА на и..д. главен секретар на ВСС да 

предприеме всички необходими действия по осъществяване на 

цялостната организационно-техническа подготовка по провеждане на 

събранието. 

15.4. ВНАСЯ на заседанието на Пленума на ВСС, на 

09.07.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Пеловски.  

Продължаваме нататък с първоначалната точка 7. 

Предложение на Комисията по атестирането и конкурсите. 

Проектът за решение гласи следното: ОПРЕДЕЛЯ, на 

основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, полковник Христо Гандев Тинев 

– административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-

окръжна прокуратура – Сливен, за изпълняващ функциите 

„административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-
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окръжна прокуратура – Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на 

ВСС, считано от 10.07.2020 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

Колеги, изказвания, становища, въпроси? Не виждам. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: От залата 2) и 4 онлайн, 6 

„за“, „против“ няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

полковник Христо Гандев Тинев – административен ръководител – 

военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен, за 

изпълняващ функциите „административен ръководител – военно-

окръжен прокурор“ на Военно- окръжна прокуратура – Сливен, 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 10.07.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Първоначална 8. Предложение от 

Комисията по атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение е следният: ОПРЕДЕЛЯ, на основание 

чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Соня Крумова Александрова – 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – Шумен, за изпълняващ функциите „административен 
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ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Шумен, с 

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

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

16.07.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

 Изказвания? Не виждам. Режим на гласуване. (О.Дамянов: 

От залата 2 „за“) 2 от залата, 4 онлайн, 6 „за“, „против“ няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Соня Крумова Александрова – административен ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура – Шумен, за изпълняващ функциите 

„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна 

прокуратура – Шумен, 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 16.07.2020 г., до встъпване 

в длъжност на нов административен ръководител. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Първоначална точка 9. Предложение на 

Комисията по атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение гласи следното: ОПРЕДЕЛЯ, на 

основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Борислава Иванова Барболова – 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – Своге, за изпълняващ функциите „административен 

ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Своге, с 
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ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 

21.07.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

Има ли изказвания? Вдигнати ръце не виждам.  

Режим на гласуване. (О.Дамянов: От залата 2) 2 от залата, 4 

онлайн, 6 „за“, „против“ няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Борислава Иванова Барболова – административен ръководител – 

районен прокурор на Районна прокуратура – Своге, за изпълняващ 

функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на 

Районна прокуратура – Своге, 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 21.07.2020 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следващата точка, първоначална точка 10. 

Предложение е от 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, Михаил 

Георгиев Рашевски от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура - Русе, с ранг „следовател в 

НСлС“, считано от 13.07.2020 г. 
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Изказвания? Не виждам вдигнати ръце. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: От залата 2) 2 от залата, 4 

онлайн „за“, „против“ няма. Приема се. 

 

(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, Михаил Георгиев Рашевски от заеманата 

длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура - Русе, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 13.07.2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Първоначална точка 11. Предложение от 

Комисията по атестирането и конкурсите. 

Проектът за решение: ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 

169, ал. 5 от ЗСВ, Димо Димитров Бъчваров на заеманата преди 

назначаването му за „административен ръководител – военно-окръжен 

прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив длъжност 

„прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, с ранг „прокурор 

във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

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

новоизбрания административен ръководител. 

Имаме ли изказвания, мнения, становища? Не виждам. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: От залата 2.) 2 от залата, 4 

онлайн „за“, „против“ няма, 6 гласа „за“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

11. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, 

Димо Димитров Бъчваров на заеманата преди назначаването му за 

„административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-

окръжна прокуратура – Пловдив длъжност „прокурор“ във Военно-

окръжна прокуратура – Пловдив, 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 в 

длъжност на новоизбрания административен ръководител. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 12. Предложение от Комисията по 

атестирането и конкурсите. 

Проектът за решение е следният: ПРОВЕЖДА, на основание 

чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Мая Паскалева Ковачева 

- следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура. 

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

атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Паскалева Ковачева - 

следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура. 

Колеги, изказвания, мнения? Не виждам. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: От залата 2.) 2 от залата, 4 

онлайн, „против“ няма, 6 гласа „за“. Приема се. 

 

(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. 3 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 
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11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Мая Паскалева Ковачева - 

следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Паскалева 

Ковачева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска 

прокуратура. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 13. Предложение от Комисията по 

атестирането и конкурсите относно проект за решение по предложение 

на Таня Георгиева Александрова - прокурор в Районна прокуратура - 

Харманли, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 

Проектът за решение е следният: ПОВИШАВА, на основание 

чл. 234 от ЗСВ, Таня Георгиева Александрова - прокурор в Районна 

прокуратура - Харманли, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1, считано от 

датата на вземане на решението. 

Изказвания? Не виждам.  

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 2 от залата.) и 4 онлайн, 6 

гласа „за“, „против“ няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня 

Георгиева Александрова - 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 
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максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 

следователи, считано от датата на вземане на решението. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 14. Предложение на Комисията по 

атестирането и конкурсите.  

Проектът за решение е следният: ОДОБРЯВА кандидатурата 

на Нивелин Пенчев Начев – изпълняващ функциите „военно-апелативен 

прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура за участие в процедурата 

на Европейската служба за външна дейност за подбор на 

командировани експерти по втора Заявка за принос към съветническата 

мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската 

сигурност в Украйна. 2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и 

протокол“ да изпрати в случай на одобрение онлайн формуляра на 

кандидата до дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните 

работи за препращането му по съответния ред по електронен път. 

Изказвания, колеги? Не виждам. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 2 от залата.) и 4 онлайн, 6 

„за“, „против“ няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

14. ОТНОСНО: Проект на решение по кандидатура на 

прокурор за участие в процедура на Европейската служба за външна 

дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за 

принос към съветническата мисия на ЕС за реформа в сектора на 

гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2020 г, с краен срок 

за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи 

(МВнР) - 09.07.2020 г. 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р Е Ш И: 

14.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Нивелин Пенчев Начев – 

изпълняващ функциите „военно-апелативен прокурор“ на Военно-

апелативна прокуратура за участие в процедурата на Европейската 

служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по 

втора Заявка за принос към съветническата мисия на ЕС за реформа в 

сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2020 г.  

14.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и 

протокол“ да изпрати онлайн формуляра на кандидата до дирекция 

„Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за 

препращането му по съответния ред по електронен път. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към допълнителните точки. 

Точка 15 е премината. Точка 16. Предложение на Комисията по 

атестирането и конкурсите. Г-н Дамянов, ще ни запознаете ли? 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Да. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 

2 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, атестиране за 

придобиване статут на несменяемост на Светлана Костова Георгиева - 

прокурор в Софийска районна прокуратура. ПРИЕМА, на основание чл. 

206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА”. 

3. Светлана Костова Георгиева ПРИДОБИВА СТАТУТ НА 

НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ. 

Тоест имаме две гласувания, да ги гласуваме анблок, като се 

счита по отделно. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Да, благодаря Ви! Колеги, изказвания, 

мнения? Не виждам. 
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Гласуваме анблок, като първото гласуване е по точка 1 и 2, и 

второ гласуване по точка 3. (О.Дамянов: 2 от залата.) 4 онлайн, 6 гласа 

„за“, няма „против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 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.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на 

Светлана Костова Георгиева - прокурор в Софийска районна 

прокуратура. 

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

комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Светлана Костова Георгиева - 

прокурор в Софийска районна прокуратура. 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

16.3. Светлана Костова Георгиева - прокурор в Софийска 

районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на 

основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следващата точка.  

ОГНЯН ДАМЯНОВ: ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от 

ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, периодично 

атестиране на Ваня Стоянова Лаковска - следовател в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца. ПРИЕМА, на 
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основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането 

„МНОГО ДОБРА". 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги, режим на гласуване. 

(О.Дамянов: 2 от залата) и 4 онлайн, 6 „за“, „против“ няма. Приема се. 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

17.1. 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 Ваня Стоянова Лаковска - 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – 

Враца. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Стоянова 

Лаковска - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура – Враца. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следващата точка. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от 

ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, периодично 

атестиране на Валентина Константинова Огнева - следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна. 2. ПРИЕМА, 

на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането 

„МНОГО ДОБРА". 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, има ли изказвания? Не виждам 

вдигнати ръце. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 2 от залата) и 4 онлайн, 6 

„за“, „против“ няма. Приема се. 
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(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

18.1. 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 Валентина Константинова 

Огнева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура 

- Варна. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентина 

Константинова Огнева - следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура - Варна. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 19. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от 

ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, периодично 

атестиране на Иван Димитров Иванов - следовател в Следствения 

отдел в Специализираната прокуратура. 2. ПРИЕМА, на основание чл. 

206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги, има ли изказвания? 

Няма. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 2 от залата) и 4 онлайн, 6 

„за“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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19.1. 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 Иван Димитров Иванов - 

следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.  

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Димитров 

Иванов - следовател в Следствения отдел в Специализираната 

прокуратура. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следваща точка 20. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: ПРОВЕЖДА, 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 ЗИД 

на ЗСВ, извънредно атестиране на Недка Петрова Георгиева - прокурор 

в Районна прокуратура - Разград. 2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 

1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, има ли изказвания? Не виждам. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 2 от залата) 4 онлайн, 6 

„за“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от 

ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на 

Недка Петрова Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Разград. 
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20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Недка Петрова 

Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Разград. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следващата точка 21. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, 

т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Ваня 

Колева Баракова - Илиева - прокурор в Районна прокуратура - Ямбол. 2. 

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

атестирането „МНОГО ДОБРА". 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Дамянов! Колеги, желаещи за 

изказване? Няма. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 2 от залата) и 4 онлайн, 6 

„за“. Приема се. 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 

197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Ваня Колева Баракова 

- Илиева - прокурор в Районна прокуратура - Ямбол. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Колева 

Баракова - Илиева - прокурор в Районна прокуратура - Ямбол. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следваща точка 22. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: ПРОВЕЖДА, 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 ЗИД 

на ЗСВ, извънредно атестиране на Соня Крумова Александрова - 
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административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура - Шумен. 2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги, има ли изказвания? 

Няма. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 2 от залата) и 4 онлайн, 6 

„за“ Приема се. 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

22.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от 

ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на 

Соня Крумова Александрова - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - Шумен. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Соня Крумова 

Александрова - административен ръководител - районен прокурор на 

Районна прокуратура - Шумен. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 23. От името на вносителите кой 

докладва? Г-жо Мутафова, заповядайте!  

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Колеги, от мое име, от името на 

колегата Диков, колегата Стоев и Дамянов ние внасяме за обсъждане 

проект на Декларация на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет по повод твърдения за нарушаване на Конституцията на 

Република България и за отказ на Прокуратурата на Република 
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България да изпълнява законово установените ѝ правомощия и 

обслужване на политически интереси. 

В изпълнение на Механизма (процедурата) за публична 

реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на 

засягане на независимостта и доброто име на прокурорите и 

следователите, приета с решение на нашата колегия по Протокол 

№ 9/20.03.2019 г., предлагаме на Прокурорската колегия да приеме 

Декларация по повод публикация от 03.07.2020 г. (в 3:47 ч.) на интернет 

сайта на Президента на Република България, секция „Новини“ - със 

заглавие „Президентът: Прокуратурата подменя конституционната 

си мисия, за да осигурява безнаказаност на корупцията по високите 

етажи на властта“ и публикации от 07.07.2020 г. в интернет сайтове на 

електронни медии, отразяващи коментар на министър-председателя на 

Република България по повод призоваването му като свидетел от 

Специализираната прокуратура по досъдебно производство за 

престъпно сдружение с цел търговия с влияние и изнесени твърдения в 

медиите от обвиняемия Пламен Бобоков. 

Проектът, който предлагаме на Прокурорската колегия да 

обсъди и да вземе решение е следният: 

Приема Декларация на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет по повод твърдения за нарушаване на Конституцията на 

Република България, за отказ от страна на Прокуратурата на Република 

България да изпълнява законово установените ѝ правомощия и 

обслужване на политически интереси. 

Текстът на Декларацията на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по повод твърдения за нарушаване на 

Конституцията на Република България за отказ на Прокуратурата на 

Република България да изпълнява законово установените ѝ 
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правомощия и обслужване на политически интереси да бъде публикуван 

като линк в краткия и пълния стенографски протокол от заседанието на 

колегията. 

Изпраща Декларацията на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет на Европейската комисия, на представителството на 

Европейската комисия в България, на посолствата на всички държави 

членки на Европейския съюз в България, на посолството на САЩ в 

България и посолството на Обединено кралство Великобритания в 

България. 

Предлагам да ви зачета декларацията, която сме подготвили 

да бъде обсъдена и евентуално приета от Прокурорската колегия днес. 

„ДЕКЛАРАЦИЯ на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет по повод твърдения за нарушаване на Конституцията 

на Република България за отказ на Прокуратурата на Република 

България да изпълнява законово установените ѝ правомощия и 

обслужване на политически интереси. 

Ние, членовете на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет – избрани пряко от българските прокурори и 

следователи, и от 44-то Народно събрание на Република България, 

заявяваме пред българското общество, че няма да допуснем 

Прокуратурата на Република България да бъде въвлечена в 

институционални скандали, политически противопоставяния и 

сблъсъци между представители на държавната власт, 

парламентарно и непарламентарно представени политически 

партии, формации и други субекти. 

Независимостта на съдебната власт е установена с 

Конституцията на Република България. Развитието на нейните 

принципи в устройствения закон на съдебната власт са най-висша 
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гаранция, че държавната власт произтича от народа и се 

осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в 

основния закон.  

За пореден път сме свидетели как лица, овластени от 

българските избиратели и призвани да пазят националното и 

държавното единство на България, отправят от позицията на своя 

пост, внушения и обвинения към Прокуратурата на Република 

България, като я обвързват със зависимости, обслужващи 

нелегитимни интереси и лица, срещу които е призвана да работи.  

В противовес на добрия тон и дължимото етично 

поведение към българските магистрати и в нарушение на основните 

демократични принципи и ценности, споделяни и от европейските 

партньори, без факти и доказателства, в публичното пространство 

продължават да се отправят твърдения и квалификации, свързани с 

дейността на Прокуратурата, и произтичащи от 

взаимоотношенията между представители на държавната власт. 

Припомняме, че при наличие на факти и доказателства, че 

определени прокурори нарушават конституционно установените си 

правомощия, следва да бъде сезиран съответният компетентен 

орган – Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява 

категоричната си подкрепа към Прокуратурата на Република 

България и за пореден път отправя апел към съдебната власт да не 

бъде превръщана в залог на политически амбиции и междуличностни 

отношения.“  

Както казах преди малко, тази Декларация е приета в 

съответствие с Механизма или процедурата за публична реакция на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане 



79 
 
 

на независимостта и доброто име на прокурорите и следователите, 

одобрен с Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

по Протокол № 9 от 20 март 2019 г. в случай, че днес бъде приета от 

Прокурорската колегия. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-жо Мутафова!  

Колеги, изказвания, предложения за промени в текста, 

въпроси? Не виждам вдигнати ръце. 

Режим на гласуване. (О.Дамянов: 2 от залата) 4 онлайн, 6 

„за“, „против“ няма. Приема се. 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

23. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на Декларация на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по повод твърдения за 

нарушаване на Конституцията на Република България, за отказ на 

Прокуратурата на Република България да изпълнява законово 

установените ѝ правомощия и обслужване на политически интереси 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

23.1. Приема Декларация на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по повод твърдения за нарушаване на 

Конституцията на Република България, за отказ на Прокуратурата 

на Република България да изпълнява законово установените  

правомощия и обслужване на политически интереси.  

23.2. Текстът на Декларацията на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по повод твърдения за нарушаване на 

Конституцията на Република България, за отказ на Прокуратурата на 

Република България да изпълнява законово установените ѝ 

правомощия и обслужване на политически интереси да бъде публикуван 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/deklaraci-pk-08072020.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/deklaraci-pk-08072020.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/deklaraci-pk-08072020.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/deklaraci-pk-08072020.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/deklaraci-pk-08072020.pdf
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като линк в краткия и пълния стенографски протокол от заседанието на 

колегията. 

23.3. Изпраща Декларацията на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет на Европейската комисия, на 

представителството на Европейската комисия в България, на 

посолствата на всички държави-членки на Европейския съюз в 

България, на посолството на САЩ в България и посолството на 

Обединено кралство Великобритания в България. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: С това дневният ред за днес е изчерпан.  

Благодаря ви за участието, колеги! 

 

/Закриване на заседанието – 14, 22 ч/ 

 

Стенограф: 

Катя Симова 

/Изготвен на 14.07.2020 г./ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 


