
 

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА 

ВРЪЗКА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ  

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 28 ОКТОМВРИ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорска 

колегия на Висшия съдебен съвет 

 

 

ОТСЪСТВАЩИ: Иван Гешев 

 

 

/На заседанието присъства Тихомир Димитров – главен секретар на 

Висшия съдебен съвет/ 

 

Резултати от гласуването на решенията по 

протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на 

вносителя. 

 

 

/Откриване на заседанието – 13.32 ч/ 

 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добър ден, колеги! Откривам днешното 

заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Първоначално са постъпили 17 точки за разглеждане в 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/29/Res-KP-2020-10-28-vkv.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/29/Res-KP-2020-10-28-vkv.pdf
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дневния ред. Постъпило е предложение за включване на допълнителна 

точка 18 - Проект на решение за оптимизиране щатната численост на 

Районна прокуратура – Стара Загора. 

По дневния ред има ли предложения за включване на 

допълнителни точки. 

Заповядайте, г-жо Мутафова. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

нарастващия брой заболели лица от вирусната инфекция Covid-19 

предлагам на днешното заседание да обсъдим този въпрос и да дадем 

определени препоръки на административните ръководители в 

прокуратурата с оглед по-нататъшната им работа в тази 

епидемиологична обстановка. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-жо Мутафова! Колеги, други 

предложения към дневния ред? Не виждам вдигнати ръце. 

Предлагам да гласуваме дневния ред заедно с предложените 

допълнителни две точки. Режим на гласуване. Благодаря! 4 от зала, 5 

онлайн, 9 „за“, „против“ няма. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

По внесените допълнения и на основание последвалите 

разисквания по дневния ред 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

 

18. Проект на решение за оптимизиране щатната численост 

на Районна прокуратура – Стара Загора. 
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Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

 

19. ОТНОСНО: Препоръки към административните 

ръководители във връзка с организацията на работа с цел ограничаване 

разпространението на Covid – 19. 

Внася: Гергана Мутафова 

  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към точка 1 от дневния ред. 

Комисията по атестирането и конкурсите. Заповядайте, г-н Дамянов. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, както знаете, всяка 

година Комисията по атестирането и конкурсите се допълва с колеги, 

които са избрани от Върховната касационна прокуратура и Върховната 

административна прокуратура. Такива събрания бяха проведени и от 

събранието на Върховнатата касационна прокуратура бяха избрани 

колегите: Евгений Трифонов Трифонов, Ирина Красимирова 

Апостолова, Ангелина Иванова Митова-Мончовска, Галя Гугушева, и 

четиримата прокурори от Върховната касационна прокуратура, а 

последният колега е избран от общото събрание на Върховната 

административна прокуратура, това е колегата Димитър Боянов 

Стефанов от Апелативна прокуратура-София. 

В тази връзка КАК предлага следния диспозитив: 

1. ДОПЪЛВА състава на Комисията по атестирането и 

конкурсите към Прокурорската колегия с избраните от Общите събрания 

на прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Върховна 

административна прокуратура, действащи прокурори, считано от 

01.11.2020 г., както следва: 

- Евгений Трифонов Трифонов – прокурор във ВКП; 

- Ирина Красимирова Апостолова – прокурор във ВКП; 

- Ангелина Иванова Митова-Мончовска – прокурор във ВКП; 
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- Галя Тодорова Гугушева – прокурор във ВКП; 

- Димитър Боянов Стефанов – прокурор в Апелативна 

прокуратура – София. 

2. ИЗПРАЩА препис от решението на Главния прокурор на 

Република България и административния ръководител - апелативен 

прокурор на Апелативна прокуратура – София, за сведение.  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Дамянов! Колеги, становище, 

изказвания? Ако няма, режим на гласуване. 4 от залата „за“, 5 онлайн 

„за“, 9. „Против“? Няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

1. ОТНОСНО: Допълване състава на Комисията по 

атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1.1. ДОПЪЛВА състава на Комисията по атестирането и 

конкурсите към Прокурорската колегия с избраните от Общите събрания 

на прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Върховна 

административна прокуратура, действащи прокурори, считано от 

01.11.2020 г., както следва: 

- Евгений Трифонов Трифонов – прокурор във Върховна 

касационна прокуратура; 

- Ирина Красимирова Апостолова – прокурор във Върховна 

касационна прокуратура; 

- Ангелина Иванова Митова-Мончовска – прокурор във 

Върховна касационна прокуратура; 

- Галя Тодорова Гугушева – прокурор във Върховна 

касационна прокуратура; 
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- Димитър Боянов Стефанов – прокурор в Апелативна 

прокуратура – София. 

 

1.2. ИЗПРАЩА препис от решението на Главния прокурор на 

Република България и административния ръководител - апелативен 

прокурор на Апелативна прокуратура – София, за сведение. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към точка 2. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Колеги, ако си спомняте, беше проведена 

процедура по избор на административен ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора. Колегата – кандидат, 

който беше единствен, не беше избран, поради което КАК предлага на 

Прокурорската колегия следния диспозитив: 

ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, 

ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – Стара Загора - свободна длъжност. 

Точка 2 е стандартна точка, в която се посочват документите 

и обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. 

И точка 3. Решението да се обнародва както в “Държавен 

вестник”, така и да се публикува на Интернет страницата на Висшия 

съдебен съвет. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря г-н Дамянов! Колеги? Не виждам 

желаещи за изказвания. 

Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. От залата 

4 „за“, 5 онлайн „за“, 9 „за“, няма „против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  
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2. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – Стара Загора 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

2.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 

194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – Стара Загора - свободна длъжност. 

2.2. 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 

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 
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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. 

2.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и 

да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към точка 3. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: КАК предлага на Прокурорската колегия 

следния диспозитив: ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от 

ЗСВ, Тодор Димов Тодоров - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура – Балчик, за изпълняващ функциите 

„административен ръководител - районен прокурор“ на Районна 

прокуратура - Балчик, считано от 04.11.2020 г., до закриване на Районна 

прокуратура - Балчик, съгласно решение на Пленума на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 20 от 13.08.2020 г. , т. 1. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Дамянов! Колеги, желаещи за 

изказвания? Не виждам. 

Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 4 от 

залата „за“, 5 онлайн „за“, 9 „за“, няма „против“. Благодаря ви! 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Тодор Димов Тодоров - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура – Балчик, за изпълняващ функциите 

„административен ръководител - районен прокурор“ на Районна 

прокуратура - Балчик, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно 

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

съдии, прокурори и следователи, считано от 04.11.2020 г., до закриване 

на Районна прокуратура - Балчик, съгласно решение на Пленума на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 20 от 13.08.2020 г., т. 1. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към т. 4. Отново Комисията по 

атестирането и конкурсите. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, КАК предлага на 

Прокурорската колегия следния диспозитив: ОПРЕДЕЛЯ, на основание 

чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Дарин Георгиев Лаков - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Ботевград, 

за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен 

прокурор“ на Районна прокуратура - Ботевград, считано от 05.11.2020 г., 

до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги, има ли изказвания? Не 

виждам.  

Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 5 онлайн, 

4 от залата „за“, 9 „за“, няма „против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Дарин Георгиев Лаков - административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура – Ботевград, за изпълняващ 

функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на 

Районна прокуратура - Ботевград, 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 
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на съдии, прокурори и следователи, считано от 05.11.2020 г., до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към следващата точка – пета. 

Отново предложение на Комисията по атестирането и конкурсите. 

Заповядайте!  

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, диспозитивът, който 

предлага КАК е следният: ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, 

б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Димитър 

Янков Янков – следовател в Следствения отдел в Софийска градска 

прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак 

първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за 

проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение 

на служебните задължения и високи нравствени качества. 

2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ 

организацията по изпращане на отличието. 

3. Решението по т. 1 да се предостави на Комисия „Бюджет и 

финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 

2/30.01.2020 г., т. 5. 

Ще докладвам и следващата точка, защото тя е свързана с 

тази. КАК предлага диспозитив: ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, 

във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димитър Янков Янков от 

заеманата длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийска 

градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 

06.11.2020 г. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги, имате ли възражение да 

гласуваме анблок, като решението да се счита по отделно за всяка 

точка? Не виждам. Изказвания? Няма. 
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Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 4 от 

залата „за“, 5 онлайн „за“, 9 „за“, няма „против“. Благодаря ви! 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка анблок по т.т. 

5 и 6)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 5.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 

3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Димитър Янков Янков – 

следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с 

ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - 

златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен 

висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на 

служебните задължения и високи нравствени качества. 

5.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и 

протокол“ организацията по изпращане на отличието. 

5.3. Решението по т. 5.1 да се предостави на Комисия 

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

Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димитър Янков Янков от заеманата длъжност 

„следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с 

ранг „следовател в НСлС“, считано от 06.11.2020 г. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Точка 7. 
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ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, от точка 7 до точка 11 

са идентични, ще ги докладвам анблок. 

Точка 7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емилиян 

Митков Костов - прокурор в Районна прокуратура - Оряхово, на място в 

по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на 

решението. 

Точка 8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ваня 

Радостинова Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с 

ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“,  считано 

от датата на вземане на решението. 

9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дойчо Илиев 

Тарев – прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, с ранг „прокурор в 

АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от 

датата на вземане на решението. 

10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Чавдар Тонев 

Железчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор 

в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от 

датата на вземане на решението. 

11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ралица 

Йорданова Петкова - прокурор в Районна прокуратура - Монтана, с ранг 

„прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, 

считано от датата на вземане на решението. 

Предлагам да гласуваме анблок, като се счита  по отделно за 

всяка от точките. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря г-н Дамянов! Колеги, някакви 

изказвания, възражения  по така изготвените проекти за решения? Не 

виждам вдигнати ръце. 
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Тогава режим на гласуване. Който е „за“, гласуваме анблок, 

като се счита, че гласуването е за всяка точка по отделно. 5 онлайн, 4 от 

залата „за“, няма „против“, 9 гласа „за“, приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка анблок по т.т. 

7- 11)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емилиян 

Митков Костов - прокурор в Районна прокуратура - Оряхово, на място в 

по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни 

месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ваня 

Радостинова Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с 

ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за 

определяне на максималните основни месечни работни заплати на 

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

решението. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дойчо Илиев 

Тарев – прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, с ранг „прокурор в 
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АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 

следователи, считано от датата на вземане на решението. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Чавдар Тонев 

Железчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 

следователи, считано от датата на вземане на решението. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ралица 

Йорданова Петкова - прокурор в Районна прокуратура - Монтана, с ранг 

„прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за 

определяне на максималните основни месечни работни заплати на 

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

решението. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Заповядайте г-н Дамянов, по точка 12. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: КАК предлага на Прокурорската колегия 

следния диспозитив: 
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1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал.1, т. 2 от ЗСВ, 

атестиране за придобиване статут на несменяемост на Славена 

Светлозарова Костова - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив. 

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

оценка „МНОГО ДОБРА” на Славена Светлозарова Костова - прокурор в 

Окръжна прокуратура - Пловдив. 

3. Славена Светлозарова Костова - прокурор в Окръжна 

прокуратура - Пловдив, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на 

основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на 

решението. 

Две гласувания трябва да има. Предлагам първите две 

анблок, третата отделно. 

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

въпроси? Няма. 

Режим на гласуване. Гласуваме точка 1 и точка 2. Който е 

„за“, моля да гласува. 4 от залата „за“, 5 онлайн „за“, 9 „за“, няма 

„против“.  

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка анблок по т.т. 

12.1 и 12.2)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал.1, т. 2 от ЗСВ, 

атестиране за придобиване статут на несменяемост на Славена 

Светлозарова Костова - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив. 

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

комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Славена Светлозарова Костова 

- прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив. 
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Гласуваме точка 3. Режим на гласуване. 4 от 

залата „за“, 5 онлайн „за“, 9 „за“, няма „против“. Благодаря ви, колеги! 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

12.3. Славена Светлозарова Костова - прокурор в Окръжна 

прокуратура - Пловдив, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на 

основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към точка 13. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: КАК предлага на Прокурорската колегия 

следните диспозитиви: 

1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ,  

периодично атестиране на Нели Иванова Славова - прокурор в СРП. 

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нели Иванова Славова - 

прокурор в СРП. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Колеги, изказвания, въпроси? Не виждам.  

Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 4 от 

залата „за“, 5 онлайн „за“, 9 „за“, няма „против“, приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 
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11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Нели Иванова Славова - 

прокурор в Софийска районна прокуратура. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нели Иванова 

Славова - прокурор в Софийска районна прокуратура. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Минаваме към следващата точка. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: КАК предлага на Прокурорската колегия 

следните диспозитиви: 

1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично 

атестиране на Димитрия Николаева Дърмонска - прокурор в 

Специализираната прокуратура.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказвания? 

Не виждам. 

Режим на гласуване. Който е  „за“, моля  да  гласува. 5 

онлайн, 4 от залата, 9 „за“, няма „против“. Благодаря ви! 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 

11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Димитрия Николаева 

Дърмонска - прокурор в Специализираната прокуратура.  

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитрия 

Николаева Дърмонска - прокурор в Специализираната прокуратура.  
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следваща точка 15. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: КАК предлага на Прокурорската колегия 

следните диспозитиви. 

1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично 

атестиране на Кирил Светлозаров Пейчинов - прокурор в 

Специализираната прокуратура. 

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказвания? 

Не виждам. 

Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 4 от 

залата, 5 онлайн са „за“, 9 „за“, няма „против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

15.1. 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 Кирил Светлозаров 

Пейчинов - прокурор в Специализираната прокуратура. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кирил 

Светлозаров Пейчинов - прокурор в Специализираната прокуратура. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Следваща точка. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: КАК предлага на Прокурорската колегия 

следните диспозитиви. 
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1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, извънредно 

атестиране на Цветослав Костадинов Вергов – прокурор в 

Специализираната прокуратура. 

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Желаещи за изказвания? Няма. 

Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 5 онлайн, 

4 от залата, 9  „за“, няма „против“. 

 

(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. 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 

Цветослав Костадинов Вергов – прокурор в Специализираната 

прокуратура. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветослав 

Костадинов Вергов – прокурор в Специализираната прокуратура. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към последната от редовните 

точки – 16. Комисията по атестирането и конкурсите  

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Точка 1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 

196, т. 4 от ЗСВ, извънредно атестиране на Стефан Недялков Рачев – 

прокурор в Софийска районна прокуратура. 

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

оценка от атестирането „ДОБРА". 
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря! Колеги? Не виждам желаещи за 

изказвания. 

Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 4 от 

залата „за“, 5 онлайн, 9 „за“, няма „против“. 

 

(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. 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 

Стефан Недялков Рачев – прокурор в Софийска районна прокуратура. 

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

комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Стефан Недялков 

Рачев – прокурор в Софийска районна прокуратура. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Преминаваме към точка 18 – допълнителна. 

Заповядайте, г-н Дамянов! 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е оставка от 

колега, който е заместник административен ръководител – заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура-Стара Загора. Колегата, 

обаче, няма къде да отстъпи, тъй като няма свободен щат за „прокурор“ 

в тази прокуратура, поради което трябва да се разкрие такъв. След 

преценка на щатното разписание във всички районни прокуратури в 

страната предлагаме следният диспозитив, това съответно е пленумно 

решение, така че Прокурорската колегия предлага на Пленума следното 

решение. 
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1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

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

на Районна прокуратура – Бургас с 1 (една) свободна длъжност 

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

2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

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

длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от 

датата на вземане на решението. 

3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на 

Висшия съдебен съвет, насрочено на 5.11.2020 г., за разглеждане и 

произнасяне. 

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

изказвания? Не виждам. 

Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 4 от 

залата „за“, 5 онлайн „за“, 9  „за“, няма „против“. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

18. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Районна 

прокуратура – Стара Загора 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

18.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

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

численост на Районна прокуратура – Бургас с 1 (една) свободна 

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

18.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) 

щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, 

считано от датата на вземане на решението. 
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18.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на 

Висшия съдебен съвет, насрочено на 5.11.2020 г., за разглеждане и 

произнасяне. 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: И точка 19. Вносител е г-жа Мутафова. 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: Не се чува нищо. 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Вижте колеги, очевидно в страната е 

променена обстановката във връзка с епидемията от Covid-19. Следва 

да обсъдим какви мерки могат да бъдат предприети. Това е 

предложението на колегата Мутафова. Доколкото ми е известно, има 

заповеди на главния прокурор във връзка със задълженията на 

административните ръководители. Може би е необходимо и 

Прокурорската колегия да дефинира някакви предложения до тях. Все 

пак да подчертаем, че основно е тяхното задължение във връзка с 

предприемане на конкретни мерки съобразно особеностите във всяка 

прокуратура. Така че ние не можем изчерпателно на всеки 

административен ръководител да му укажем как да работи, но мисля, че 

принципно могат да бъдат предложени няколко точки.  Това е въпрос на 

дебат.  Благодаря!  

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Дамянов! Г-жо Мутафова, 

заповядайте!  

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Здравейте! Колеги, аз  предложих тази 

точка, за да направим дебат по нея и напълно подкрепям това, което 

каза колегата Дамянов. Очевидно е, че последните няколко седмици 

има рязко влошаване на епидемиологичната обстановка в страната. 

Държавното управление в лицето на Министерството на 

здравеопазването и на целия министерски кабинет продължава да 

взема редица допълнителни мерки с оглед избягване на затварянето на 

цялата държава и спиране работата на всички сфери на държавното 
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управление в това число и на съдебната система, и услугите, които тя 

предоставя на гражданите. В този ред на мисли ние вземе мерки във 

връзка със заплащането на PCR тестовете, на които дадохме 

възможност за сметка на бюджета на съдебната власт да се извършват 

тези изследвания. Главният прокурор на Република България е издал 

заповеди и във връзка с организация на работата на прокуратурите, тъй 

като в отговорност на административните ръководители на основание 

чл. 140 от ЗСВ е те да организират работата на съответната 

прокуратура, която ръководят, на магистратите и на съдебните 

служители в нея, така щото дейността на тази прокуратура да не бъде 

спряна. Това е особено важно, защото както всички знаете по-добре от 

мен, работата на прокуратурата не може да бъде спряна на 100%, тъй 

като има дела, които просто няма как да спрат да се гледат. 

Така че аз предлагам да укажем на административните 

ръководители един завишен контрол във връзка с правомощията, които 

имат, особено внимание да се обърне на работещите служители и 

прокурори, които са в рисковите групи в съответната прокуратура, да се 

следят противоепидемичните мерки, които се взимат от Министерството 

на здравеопазването, да съобразяват цялостната си дейност абсолютно 

стриктно с тези мерки, вкл. и допълнителни заповеди, ако бъдат 

издадени от главния прокурор.  

На следващо място, разбира се, при наличие на решение от 

страна на Съдийската колегия за промяна на начина на дейността на 

съдилищата с оглед промяна на графиците на съдебните заседания, да 

съобразят своята работа незабавно с такава една промяна, ако бъде 

приета.  

В този ред на мисли предлагам да вземем решение и да 

укажем на административните ръководители с оглед и правомощията, 

които ние имаме на основание чл. 30, ал. 5, да организират дейността си 
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по начин, по който от една страна, да не се разпространява 

безконтролно и масово епидемията в съответните прокуратури, с което 

ще се доведе до тяхното фактическо спиране на работа, от друга 

страна, да продължат, доколкото е възможно нормалната работа на 

органа на съдебната власт. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-жо  Мутафова! Колеги, аз също 

считам, че трябва да бъдат дадени такива указания. Все пак трябва да 

съобразим, че различните области, както ние виждаме на картата на 

България, са оцветени в различни цветове: червено, оранжево, зелено 

за съжаление не показват в последните дни и смятам, че във всеки 

регион би могло с оглед спецификата на региона, с оглед процента на 

заболеваемост да се предприемат едни или други мерки, така че 

напълно споделям казаното от колежката Мутафова. 

Заповядайте, г-н Кузманов! 

ГЕОРГИ КУЗМАНОВ: Подкрепям напълно едно такова 

предложение. Не бива да подценяваме обстановката, която се 

нажежава с всеки ден. Известно е, че от днес Франция обявява 

едномесечна национална карантина, Германия се готви за същото, не 

бива ние да допускаме нашите колеги да стават все по-болни. Колкото е 

възможно трябва да се работи онлайн, контактите с лица извън 

прокуратурата да се минимизират и да се работи ползвайки модерните 

технологии и опции за видеоконферентна връзка, телефония, Вайбър, 

ако искате, и всяка друга възможна програма, и както е указано да се 

направи график за служителите, особено за тези, които са с по-рисков 

фактор на заболеваемост да се пази тяхното здраве. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Да. Колеги, доколкото ми е известно, в 

момента, т.е. след половин час в Правната комисия  на Парламента ще 

започне обсъждането за промените в процесуалните закони с оглед 

разширяване на приложното поле на видеоконференцията. Така че г-н 
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Кузманов е напълно прав, че може би в скоро време ще имаме и 

законовите основания, макар че Covid-19 принуди колегите и от съда, и 

от прокуратурата да прилагат тези технологии, даже и да нямаме 

изрично записани законови текстове. Благодаря ви, колеги! 

Заповядайте, г-н Кузманов! 

ГЕОРГИ КУЗМАНОВ: Аз да добавя, че според мен най-

правилно би било решението да се отложат всички дела, които не са 

спешни и които не търпят незабавно гледане, и че би било правилно да 

останат дежурни прокурори, дежурни съдии, които да продължат работа, 

която е неотложна със съдилищата и прокуратурата, но тъй като това не 

може да е наше решение, ние само се надявам, ако съдът вземе такова 

решение, ние да го подкрепим и да работим в тази насока. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря Ви! Г-жо Чапкънова, слушаме Ви! 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: Да, благодаря Ви! Колеги, и аз в  

никакъв случай не подценявам ситуацията с Covid-19 в България.  

Единственото, което искам  да  допълня е, че заповедите, 

които ще издадат административните ръководители освен, че трябва да 

са съобразени със заповедта на здравния министър, с тази на главния 

прокурор, те трябва да са израз и на баланса между правото да получат 

гражданите правосъдие и запазването на здравето и живота на 

работещите служители и съответно магистрати в прокуратурата, и 

гражданите, които имат досег с тази прокуратура - това също не е за 

подценяване, като се има предвид и доклада на ЕК, който излезе, във 

връзка с начина, по който е процедирала България през пролетта на 

тази година. Така че това е моето допълнение, като и онова, на което 

искам да наблегна и което всъщност вече беше споменато, че 

административните ръководители трябва да се съобразяват и със 

спецификите на заболеваемост в съответния район и със спецификите 

на работа в съответната прокуратура, така че тези графици, които 
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трябва да изготвят, трябва да бъдат съобразени именно с тези 

особености, те сами да преценят как да бъде включена и как да бъде 

организиран процеса на работа на самата администрация. Това исках да 

допълня. Единствено всъщност исках да наблегна на този баланс между 

получаването на правосъдие от гражданите и запазването на здравето и 

живота на работещите в системата на прокуратурата. Благодаря Ви!  

 ЕВГЕНИ ДИКОВ: И аз благодаря, г-жо  Чапкънова! Колеги, 

други желаещи за изказване? Не виждам. 

Проект за решение? Заповядайте, г-н Найденов! 

ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ: Във връзка с казаното, искам да 

предложа диспозитив за решение, а именно  

На основание чл. 30, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, Прокурорската 

колегия реши:  

1. Препоръчва на административните ръководители 

стриктно да спазват наложените от министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на 

разпространението на Covid-19. 

Като втора точка  предлагам - Да се изпълняват заповедите 

на главния прокурор на Прокуратурата на Република България и на 

основание чл. 140, ал. 1 от ЗСВ, административните ръководители да 

организират дейността на прокуратурата по начин, по който да се 

минимизира и ограничи заболяването от Covid-19. Особено внимание да 

се обърне на служители и магистрати, попадащи в рискови групи от 

опасност от заболяване. 

И трета точка. При наличие на решение на Съдийската 

колегия за промяна на организацията на работата на съдилищата да 

предприемат такива действия и да организират по такъв начин 

дейността на прокуратурата, че да се осъществява достъп на всички 

граждани до правосъдие. 
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-н Найденов!  Колеги, по така 

направения проект за решение някакви изказвания, допълнения, 

редакции? Не виждам желаещи. 

Режим на гласуване. Моля, който е „за“, да гласува. 4 от 

залата „за“, 5 онлайн „за“, 9 „за“, няма „против“. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка)  

19. ОТНОСНО: Препоръки към административните 

ръководители във връзка с организацията на работа с цел ограничаване 

разпространението на Covid – 19 

На основание чл. 30, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

19.1.  Препоръчва на административните ръководители 

стриктно да спазват наложените от министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на 

разпространението на Covid-19. 

19.2. Препоръчва на административните ръководители да 

изпълняват заповедите на главния прокурор на Прокуратурата на 

Република България и, на основание чл. 140, ал. 1 от ЗСВ, да 

организират дейността на прокуратурата по начин, по който да се 

минимизира и ограничи разпространение на заболяването от Covid-19. 

Особено внимание да се обърне на съдебните служители и магистрати, 

попадащи в рискови групи. 

19.3. При наличие на решения на Съдийската колегия на ВСС 

за промяна на организацията на работата на съдилищата 

административните ръководители да предприемат необходимите 

действия и да организират дейността на прокуратурата, за да може да 

се осъществява достъп до правосъдие на всички граждани. 
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ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря ви, колеги! Пожелавам ви 

приятен ден и бъдете здрави! 

 

/Закриване на заседанието – 13.58 ч/ 

 

Стенограф: 

Катя Симова 

 

/Изготвен на 04.11.2020 г./ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 


