Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към 10.12.2020 г.
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4

5

1

2

3

4

Аделина Любомирова Банкова

Албена Йорданова Кузманова

Албена Николаева Вутова

Александра Захариева
Христова
младши прокурор

РП Ихтиман

РП Пазарджик

АП София

РП Варна

№ 857/13.11.2015 г.;
№ 145/17.02.2016 г.;
№ 788/29.09.2016 г.
№ 669/23.07.2020 г.
на апелативен прокурор София

№ РД-07-707/
05.08.2020 г. на главния
прокурор

1/ № РД-07-408/
29.05.2020 г. на главния
прокурор;
2/ № РД-07-503/
23.06.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-576/
09.07.2020 г. на главния
прокурор

РП София

АП Пловдив

ВКП

РП София

от 19.11.2015 г.;
от 19.02.2016 г.; от 03.07.2020 г.

от 11.08.2020 г.

1/ от 01.06.2020 г.;
2/ от 23.06.2020 г.

от 20.07.2020 г.

1/27

Мотиви

Забележки

6

7

8

61

С оглед кадровата необезпеченост на прокурори в РП
София - незаети щатни длъжности, характера и
спецификата на извършваната дейност, с цел
осигуряване на необходимите условия за изпълнение на
служебните задължения с цел професионална
компетентност, в съответствие с изискванията на § 207,
ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 62/09.08.2016 г./
и на основание чл. 140, ал. 1, т.1 и чл. 147, ал. 1, т. 2, б.
"в" от ЗСВ
Изтичане срока на командироване на свободен щат в
СРП; командироване за срок до прекратяване
командироването в СП на прокурор Христо Кръстев
от СРП, но не повече от 12 месеца, считано от
03.07.2020г.

12 месеца

3

Постъпила молба от Албена Йорданова Кузманова - прокурор в
РП Пазарджик, за командироване в АП Пловдив, след изразено
положително становище от адм.ръководител на РП Пазарджик;
констатирана служебна необходимост от командироване в АП
Пловдив, обоснована с кадрова необезпеченост, поради
наличие на незаета щатна длъжност; наличието на фактически
основания за командироване на прокурор Кузманова притежаван юридически стаж над 22 години, изцяло в органите
на съдебна власт, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", положителна
комплексна оценка "много добра" от последно атестиране.

6

Във връзка с решение по протокол № 14/18.06.2020 г. на
Пленума на ВСС, с което на основание чл.30, ал.2, т.8 от ЗСВ
са разкрити 5 /пет/ щ.дл. "прокурор" във ВКП, с оглед
предстоящо изтичане на мандата на Ирина Апостолова прокурор във ВКП, като изборен член на Комисията по
атестирането и конкурсите към ПК към ВСС; констатирана
служебна необходимост от продължаване командироването на
Албена Вутова - прокурор в АП София, командирована със
заповед № РД-07-408/ 29.05.2020 г. да изпълнява функциите на
прокурор във ВКП на мястото на прокурор Апостолова, поради
кадрова необезпеченост на ВКП и след преценка на проявените
до момента от прокурор Вутова професионални качества и
отлично изпълнение на служебните задължения в отдел 06
"Административен", ВКП, намирам, че са налице основания за
промяна в основанието за командироване на прокурор Албена
Вутова.

4

След преценка на възникналата в СРП служебна необходимост
за командироване на прокурори от други районни прокуратури,
поради продължително отсъствие на 26 /двадесет и шест/
прокурор, възпрепятствани да изпълняват длъжността си, което
сериозно затруднява работата; представено писмено съгласие,
на основание чл. 227, ал. 1 от ЗСВ, от Александра Христова младши прокурор в РП Варна за командироване в СРП и
становище от административния ръководител на РП Варна по
чл. 227, ал.7 ЗСВ; наличие на фактически основания за
командироване на младши прокурор Александра Христова една година стаж като младши прокурор и общ юридически
стаж над 3 години, професионални качества за изпълнение на
длъжността "прокурор" в СРП.

не повече от
12 месеца, на мястото на
продължително отсъстващ прокурор
Михаела Георгиева
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СГП

1/ № РД-07-89/24.01.2020 г. на
главния прокурор
2/ № РД-07-303/12.03.2020 г. на
главния прокурор

10

Във връзка с постъпило предложение от административния
ръководител на АП София за командироване на свободна
длъжност в АП София на Ангел Атанасов Попколев - прокурор в
СГП, поради възникнала необходимост, наличие на фактически
основания за командироване на прокурор Попколев - над 20 г.
юридически стаж и ранг "прокурор във ВКП и ВАП" и въз основа
на данните за актуално кадрово състояние на АП София - 4
/четири/ св. дл. "прокурор"

10

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител - апелативен
прокурор на АСП, за командироване в АСП на Андрей Андреев прокурор в СП и след преценка за необходимост, обоснована с
кадровата необезпеченост на АСП - девет свободни щатни
длъжности "прокурор", спецификата и характера на дейността,
фактическите основания за командироване на прокурор
А.Андреев - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

17

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП Пловдив за
командироване на Анелия Трифонова - прокурор в РП Пловдив,
след преценка за необходимост от командироване, обоснована
с натовареност, поради кадрова необезпеченост - 2 /две/
незаети щатни длъжности "прокурор" в ОП Пловдив и
продължително отсъствие на двама прокурори, командировани
на други работни места, което сериозно затруднява работата;
наличие на фактически основания за командироване на
предложения прокурор - притежаван ранг "прокурор във ВКП и
ВАП", професионален стаж и опит, както и доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

на мястото на Дарин Христов,
прокурор в СГП, командирован на
свободен щат в ОП Бургас

До прекртяване командироването
във ВКП на прокурор Искра Колева
от САП, но не повече от 12 мес.,
считано от 27.07.2020 г.

5

6

7

Ангел Атанасов Попколев

Андрей Митков Андреев

Анелия Лилкова
Трифонова

СпП

№ РД-07-127/
30.01.2020 г. на главния
прокурор

СГП

07.02.2020 г. за срок от 12 мес.

9

на основание чл. 140, ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 1, т. 2, б.
"б" от ЗСВ; поради служебна необходимост, с цел
недопускане увеличаването на натовареността на
прокурорите в СГП с оглед наблюдаваните от тях дела с
фактическа и правна сложност, като и такива с висок
обществен интерес

АП София

от 27.07.2020 г.

4

С цел недопускане
занижаване качеството на работа.

ОП Плевен

1/ от 02.05.2018 г.
до 31.12.2018 г.
2/ от 02.01.2019 г.
до 02.05.2019 г.
3/ от 03.05.2019 г.

31

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП Плевен,
относно командироване на Анна Баракова - прокурор в РП
Плевен, след преценка за необходимост, свързана с наличие
на 1 /една/ свободна щ.дл. "прокурор" и командирован прокурор
от ОП Плевен в друга прокуратура и фактически основания за
командироване на предложения прокурор - притежаван
необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор в АП",
доказан професионализъм при предходно командироване в ОП
Плевен.

2

1/ Служебна необходимост, с цел недопускане увеличаването
на натовареността на прокурорите от СГП с оглед
наблюдаваните от тях дела с фактическа и правна сложност,
както и такива с висок обществен интерес. На мястото на Деян
Маринов - командирован във ВКП.
2/ На мястото на прокурор Бойко Конакчийски, командирован в
АП София.

Анна Красимирова Каменова

РП София

9

Анна Мариянова
Алексова

СГП

№ 664/23.07.2020 г. на адм.
ръководител на
АП София

РП Плевен

1/ № РД-04-50/27.04.2018 г. на
окръжен прокурор Плевен
2/ № РД-04-149/20.12.2018 г.
на адм. ръководител на ОП
Плевен
3/ № РД-07-628/25.04.2019 г.
на главния прокурор

РП София

1/ № РД-07-86/30.09.2020 г. на
адм.ръководител на СГП;
2/ № РД-07-100/02.11.2020 г. на
градския прокурор

11

Антония Станкева Въчкова

от 03.02.2020 г.

РП Пловдив

8

Анна Федева Баракова

АСпП

1/ от 03.02.2020 г.
2/ от 12.03.2020 г.

1/ ОП № 178/14.12.2018 г. на
адм.ръководител на ОП
Пловдив;
2/ № РД-07-449/09.06.2020 г. на
главния прокурор

№ 123/06.02.2020 г. на
апелативния прокурор на АПБургас

10

АП София

ОП Пловдив

СГП

1/ от 10.06.2019 г.
за срок от 1 /една/
година;
2/ от 11.06.2020 г.

1/ от 01.10.2020 г.;
2/ от 02.11.2020 г.

2/27
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58

С оглед кадрова необезпеченост на прокурори в ОП
Благоевград - незаети щат. длъжност, характер и специфика
на извършваната дейност, с цел осигуряване на необходимите
условия за изпълнение на служ. задължениия с проф.
компетентност, в съответствие с изискванията на § 207, ал. 1 от
от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр. 62/09.08.2016 г./

продължаване на командироването до
заемане чрез конкурс

Изменение заповед
в частта относно заеманата длъжност
от командирования магистрат, която
придобива следното съдържание
"прокурор в РП Перник", считано от
23.07.2020 г.

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във
връзка с реш. на Управителния съвет на
НИП по пр. № 117/13.07.2020 г.

12

Биляна Димитрова Гълъбова

№ 10/04.01.2016г.;
РП Благоевград
№ 672/09.08.2016 г. на
ОП Благоевград
апелативен прокурор гр. София

13

Бисер Игнатов Ковачки

РП Перник

№ РД-07-167/10.02.2020 г.
№ РД-07-668/27.07.2020 г. на
главния прокурор

14

Бисерка Иванова Стоянова

НСлС

Реш. на ПК на ВСС по пр.
28/22.07.2020 г., т. 10.04.

15

Божидара Евгениева ГаневаДимова

16

Бойка Асенова
Димитрова-Велчева

17

Бойко Димитров
Конакчийски

РП София

№ РД-07-1603/
07.12.2018 г.
на главния прокурор

СГП

№ РД-07-691/
31.07.2020 г. на главния прокурор

СГП

№ 881/05.10.2020 г.
на адм.ръководител на АП
София

от 11.01.2016 г.
до встъпване в
длъжност на
назначен по конкурс -

ОП Перник

от 12.02.2020 г.

10

1/Постъпила молба от Бисер Ковачки за командироване в ОП
Перник и след преценка за служебна необходимост поради
кадрова необезпеченост - една незаета щатна длъжност
"прокурор", наличие на фактически основания за
командироване на Б.Ковачки - притежаван необходим
професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП",
доказан професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.
2/Във връзка с решение на ПК на ВСС по протокол № 27/
15.07.2020г., с което на осн. чл.175, ал.7, изр. 1 и чл.169, ал.5 от
ЗСВ, Бисер Игнатов Ковачки - заместник на адм.ръководител зам.-районен прокурор на РП Перник, командирован със
заповед № РД-07-167/10.02.2020 г. да изпълнява функциите на
прокурор в ОП Перник, е освободен от заеманата длъжност
"заместник на адм.ръководител - зам.-районен прокурор" на РП
Перник и писмо изх. № 23/2020 г. на и.ф.адм.ръководител районен прокурор на РП Перник, с което уведомяват ВКП, че на
23.07.2020г. Бисер Ковачки е преназначен на длъжност
"прокурор" в РП Перник.

НИП

15.09.2020 г.

2

Като постоянен преподавател по наказателно право и
процес на кандидатите за младши следователи за
съдебната учебна 2020 -2021 г.

СГП

АП София

АП София

от 12.12.2018 г.

от 03.08.2020 г.

от 05.10.20 г.

3/27

22

Предложение от адм.ръководител на СГП относно
командироване на Божидара Ганева-Димова. Преценка за
необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на СГП 7 /седем/ свободни щатни длъжности "прокурор" спецификата
и характера на дейността, фактическите основания за
командироване на предложения прокурор - притежаван
необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор в
ОП", оценка от атестация "Много добра", изпълнение на
служебните задължения с доказан професионализъм при
предходно командироване в СГП.

4

Предложение от адм.ръководител на АП София за
командироване на Бойка Асенова Димитрова-Велчева прокурор в СГП, след преценка
за необходимост от командироване, обоснована с
натовареност, поради кадрова необезпеченост - 5 /пет/ незаети
щатни длъжности "прокурор" в АП София, от които на 4 /четири/
са командировани прокурори от други прокуратури и
продължително отсъствие на 3 /трима/ прокурори,
командировани на други работни места, което сериозно
затруднява работата; наличие на фактически основания за
командироване на предложения прокурор - притежаван ранг
"прокурор във ВКП и ВАП", професионален стаж и опит, както и
доказан професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.

1

С цел недопускане занижаване качеството на
работа.

На мястото на прокурор
Албена Николаева Вутова от АП
София, командирована във ВКП, но
не повече от 12 месеца.
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1

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител на СП за
командироване на Василен Славчев Бенчев - прокурор в
Софийска районна прокуратура, в Специализираната
прокуратура, след изразено положително становище от
и.ф.административен ръководител - районен прокурор на СРП;
констатирана служебна необходимост от командироване на
прокурори в СП поради кадровата й необезпеченост - 19
/деветнадесет/ незаети щатни длъжности "прокурор" 11
/единадесет/ прокурори, командировани в други прокуратури;
при наличие на фактически основания за командироване на
Василен Бенчев - притежаван ранг "прокурор в ОП", над 8
години стаж, от които повече от 5 години като прокурор,
положителна комплексна оценка "Много добра" при последното
му атестиране.

18

Василен Славчев Бенчев

РП София

№ РД-07-905/02.10.2020 г. на
главния прокурор

СП

от 05.10.2020 г.

19

Васко Симеонов Пашев
младши прокурор

РП Габрово

№ 544/09.11.2020 г.
на адм.ръководител на АП
В.Търново

РП Плевен

от 16.11.2020 г.

20

Велислава Владимирова
Патаринска

РП Русе

№ 656/20.12.2019 г.
на адм. ръководител на АП
В.Търново

РП Плевен

от 02.01.2020 г.

21

22

23

Весела Димитрова Кърчева-Байчева

Веселин Йорданов Гангалов
зам.на адм.ръководител - зам.окръжен
прокурор на ОП Сливен

Виктор Бориславов Тарчев

РП Велико
Търново

№ РД-07-1288/
28.10.2019 г. на главния
прокурор

ОП Сливен

1/ № РД-07-583/12.04.2019 г. на
главния прокурор;
№ РД-07-993/18.07.2019 г. на
главния прокурор
2/ № РД-07-273/ 09.03.2020 г. на
главния прокурор

1/ ВАП
2/ АСпП

СГП

Заповед № РД-07-1036/29.07.2019
г. на главен прокурор, във връзка с
Решение № 30/22.01.2018 г. на МС
на РБ, изм. и доп. с Решение №
433/22.07.2019 г. на МС на РБ

Еurojust,
гр. Хага,
Кралство
Нидерландия

ОП Велико
Търново

Постъпила молба от Васко Симеонов Пашев - мл.прокурор в РП
Габрово, за командироване в РП Плевен, след изразено
положително становище от адм.ръководител на РП Габрово
относно командироването; констатирана служебна
необходимост от командироване в РП Плевен и основания за
приложение по изключение - кадрова необезпеченост наличието на 6 /шест/ незаети щатни бройки за длъжност
"прокурор", съгласно поименното щатно разписание към
01.11.2020 г., командировани трима прокурори в други
прокуратури, висока натовареност на РП Плевен и сериозни
затруднения в работата.

11

Служебна необходимост за командироване.

13

Постъпило предложение от и.ф. адм.ръководител на ОП
В.Търново за командироване на прокурор Весела КърчеваБайчева от РП В.Търново и след преценка за служебна
необходимост, поради кадрова необезпеченост, наличие на
фактически основания за командироване на предложения
прокурор - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор в АП", доказан професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.

1/ от 22.04.2019 г.;
от 22.07.2019 г.
2/ от 09.03.2020 г.

20

След преценка за необходимост от командироване в АСП,
обоснована с натовареност поради кадрова необезпеченост ,
Командироването във ВАП
наличие на фактическите основания за командироване на
прокурор В. Гангалов - зам. адм. ръководител на ОП Сливен с прекратено със Заповед № РД-07-272/
ранг "прокурор ВКП и ВАП", притежаван необходимия
09.03.2020 г. на главния прокурор,
професионелин стаж и опит, доказан професионализъм при
считано от 09.03.2020 г.
изпълнение на служебните задължения на свободна щатна
бройка

01.09.2019 г. 12.02.2022 г.

15

от 01.11.2019 г.

4/27

Определен за заместник на националния член в
Евроджъст (Еurojus) от Република България

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

а

1

2

3

4

5

24

25

26

27

28

29

Виолета Петрова Танаицова

Виолета Танева Желева

Вихра Костадинова Попхристова

Вихър Викторов Михайлов военен следовател, майор

Владислав Димитров Томов

Галин Кирилов Георгиев

РП София

№ 121/06.02.2020 г. на
апелативния прокурор на АПБургас

РП София

№ РД-07-85/30.09.2020 г. на
адм.ръководител на СГП

РП София

1/ № РД-07-50/03.07.2020 г.
2/ № РД-07-69/ 31.07.2020 г. на
адм. ръководител на СГП;
3/ № РД-07-931/
09.10.2020 г. на главния
прокурор

ВОП София

№ РД-07-1361/27.05.2016г.;
Заповед № РД-071618/10.08.2016 г. на за главен
прокурор

РП Варна

РП София

1/ № РД-07-1410/22.11.2019 г.
на главния прокурор
2/ № РД-07-402/
27.05.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-133/
30.01.2020 г. на главния
прокурор;
№ РД-07-348/ 04.05.2020 г. на
главния прокурор

СГП

СГП

СГП

СГП

ОП Варна

СпП

07.02.2020 г. за срок от 12 мес.

от 01.10.2020 г.

1/ 06.07.2020 г.
2/ от 31.07.2020 г.;
3/ от 12.10.2020 г.

от 30.05.2016 г. -

1/ от 25.11.2019 г.;
2/ 27.05.2020 г.

от 03.02.2020 г.

5/27

Мотиви

Забележки

6

7

8

9

на основание чл. 140, ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 1, т. 2, б.
"б" от ЗСВ; поради служебна необходимост, с цел
недопускане увеличаването на натовареността на
прокурорите в СГП с оглед наблюдаваните от тях дела с
фактическа и правна сложност, като и такива с висок
обществен интерес

на мястото на Виктор Тарчев,
прокурор от СГП, определен с
решение на МС за заместник на
националния член в Евроюст

2

Служебна необходимост, с цел недопускане
увеличаването на натовареността на прокурорите от СГП
с оглед наблюдаваните от тях дела с фактическа и
правна сложност, както и такива с висок обществен
интерес.

На мястото на
Нина Янева - командирована в
НИП.
За период от 12 месеца.

4

1/На свободна длъжност
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗСВ,
поради служебна необходимост с цел недопускане 2/Продължително отсъствие на титуляр от
СГП - прокурор Любка Кръстева увеличаването на натовареността на прокурорите в командирована във ВКП и след анализ на
СГП
актуалното кадрово състояние на СГП налице са основания за изменение на
Отмяна заповед № РД-07-69/31.07.2020 г. на
основанието на командироване на Вихра
градския прокурор за командироване в СГП на
Костадинова Попхристова.
Вихра Попхристова - прокурор в СРП на мястото
3/ На свободна щ.дл., считано от
на прокурор Любка Кръстева - командирована 12.10.2020 г .до заемането на длъжността
във ВКП, считано от 12.10.2020 г.
чрез конкурс по ЗСВ.

54

С оглед кадрова необезпеченост на следователи в
следствените отдели на ОП - значителен брой незаети щат.
длъжности, продължителен период на необявяването им в
конкурс, характера и спецификата на извършваната дейност, с
цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на
служ. задължения с проф. компетентност, в съответствие с
изискванията на § 207, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /обн.
ДВ бр. 62/09.08.2016 г./

12

Предложение от адм.ръководител на ОП Варна за
командироване на свободна щатна длъжност в ОП Варна на
Владислав Томов - прокурор в РП Варна, който със заповед №
РД-07-1410/22.11.2019 г. на главния прокурор е командирован
да изпълнява функциите на прокурор в ОП Варна поради
продължително отсъствие на титуляр от същата прокуратура,
възпрепятстван да изпълнява длъжността си, извършени
кадрови промени в ОП Варна - назначаване на прокурор от ОП
Варна за заместник на адм.ръководител и освобождаване на
една щатна длъжност "прокурор", след преценка за наличие на
служебна необходимост от командироване, поради кадрова
необезпеченост, както и на изискванията на чл. 227, ал. 2 и ал.
7 ЗСВ, намирам, че са налице основания за промяна в
основанието за командироване на прокурор Томов.

10

Постъпило предварително писмено съгласие по чл. 227, ал. 1
ЗСВ от Галин Кирилов Георгиев - прокурор в СРП,
командирован със заповед на главния прокурор № РД-07133/30.01.2020 г. да изпълнява функциите на прокурор в СП за
срок от 3 /три/ месеца, считано от 03.02.2020 г., след
констатирана необходимост от командироване на прокурори в
СП поради кадровата й необезпеченост - 15 /петнадесет/
незаети щатни длъжности "прокурор" и 11 /единадесет/
командировани в други прокуратури прокурори, които са
възпрепятствани да изпълняват длъжността си, преценка за
наличието на фактически основания за продължаване на
командироването на прокурор Георгиев - притежаван
професионален стаж и опит, ранг "прокурор в АП", както и на
изискванията на чл. 227 ЗСВ.

Продължаване на командирования
да изпълнява длъжността, на която
е командирован до заемането й
чрез конкурс

Да продължи да изпълнява
длъжността, на която е
командирован, до отпадане на
служебната необходимост, за срок
не повече от 12 /дванадесет/
месеца, считано от 03.02.2020г.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

ВОП София

1/ № РД-07-1646/
20.12.2018 г.
на главния прокурор
2/ № РД-07-270/
08.03.2019 г.
на главния прокурор

22

Предложение от и.ф.адм.ръководител на СП за
командироване на майор Г.Брезашка - прокурор във ВОП
София, след преценка за необходимост, свързана с кадровата
необезпеченост на СП - двадесет и шест свободни щатни
длъжности "прокурор", командировани прокурори от СП в други
прокуратури, специфика и характера на дейността, и
фактически основания за командироване на предложения
прокурор, притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

10

Постъпило предложение от адм.ръководител на СП относно
командироване на Георги Обидимски - прокурор в СРП, след
преценка за необходимост, свързана с кадровата
необезпеченост на СП - десет свободни щатни длъжности
"прокурор" и командировани прокурори в други прокуратури,
отчитайки високата натовареност на прокурорите от СП,
значителния обем и специфика на извършвана дейност,
фактическите основания за командироване на прокурор
Г.Обидимски - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор в АП", доказан професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.

33

Необходимост свързана с кадровата необезпеченост на
СГП - 6 свободни щатни длъжности "прокурор",
специфика и характера на дейността, фактически
основания за командироване на предложения прокурор притежаван необходимия професионален стаж и опит,
ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните
задължения при предходно командироване в СГП.

14

Необходимост от командироване в АСП, обоснована с
натовареност поради кадровата необезпеченост свободни осем щ. дл. "прокурор", спецификата и
характера на дейността, фактически основания за
командироване на прокурор Г.Мойсев - притежаван
необходимия професионален стаж и опит, ранг "п-р във
ВКП и ВАП", доказан професионализъм при изпълнение
на служебните задължения при предходно
командироване в АСП.

11

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП Русе
за командироване на свободна длъжност в ОП Русе на
Георги Манолов - прокурор в РП Русе, с оглед
изразеното положително становище от адм.ръководител
на РП Русе и въз основа на данните за актуално кадрово
състояние на ОП Русе - 1 свободна длъжност "прокурор"
и един титуляр, възпрепятстван да изпълнява
длъжността си поради болест.

30

31

32

33

34

Генка Кирилова Брезашка-Вучкова
майор

Георги Илиев Обидимски

Георги Любенов Мирчев

Георги Любенов Мойсев

Георги Манолов Манолов

РП София

РП София

СпП

РП Русе

№ РД-07-131/
30.01.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-201/
19.02.2018 г. на
главен прокурор

№ РД-07-1108/
05.09.2019 г. на
главния прокурор

№ РД-07-1500/
19.12.2019 г. на главния
прокурор

СпП

СпП

СГП

АСпП

ОП Русе

1/ от 07.01.2019 г.
2/ от 08.04.2019 г.

от 03.02.2020 г.

от 26.02.2018 г. -

от 16.09.2019 г.

от 01.01.2020 г.

6/27

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

33

Необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на
СП - 18 /осемнадесет/ свободни щатни длъжности
"прокурор" и 3 /трима/ прокурори, командировани в АСП,
отчитайки високата натовареност на прокурорите от СП,
значителения обем и специфика на извършвана дейност,
фактическите основания за командироване на прокурор
Георги Николов - притежаван необходимия
професионален стаж и опит, ранг "прокурор в АП",
доказан професионализъм при изпълнение на
служебните задължения.

4

След преценка на възникналата в СРП служебна необходимост
за командироване на прокурори от други районни прокуратури,
поради продължително отсъствие на 26 /двадесет и шест/
прокурори, възпрепятствани да изпълняват длъжността си,
което сериозно затруднява работата; представено писмено
съгласие, на основание чл. 227, ал. 1 от ЗСВ, от Георги Балков прокурор в РП Плевен за командироване в СРП и становище от
административния ръководител на РП Плевен по чл. 227, ал.7
ЗСВ; наличие на фактически основания за командироване на
прокурор Георги Балков - професионален стаж и опит,
отговорно изпълнение на служебните задължения, "много
добра" комплексна оценка от проведеното предварително
атестиране.

35

36

37

38

39

Георги Николов Николов

Георги Петров Балков

Даниела Иванова Попова

Дарин Велчев Христов

Дельо Валентинов Делев

РП София

РП Плевен

АСпП

СГП

РП Хасково

№ РД-07-243/
28.02.2018 г. на главен
прокурор

№ РД-07-577/
09.07.2020 г. на главния
прокурор

1/ № РД-07-527/30.04.2018 г.
на главния прокурор
2/ № РД-07-624/
25.04.2019 г. на главния прокурор

№ РД-07-471/02.04.2019 г. ;
№ РД-07-964/08.07.2019 г. на
главния прокурор

№ ЛС-47/
17.11.2020 г.
на окръжния прокурор Хасково

СпП

РП София

АП София

ОП Бургас

РП Харманли

от 01.03.2018 г. -

20.07.2020 г.

1/ от 02.05.2018 г.
2/ от 03.05.2019 г.

1/от 09.04.2019 г.
2/ от 09.07.2019 г.

от 23.11.2020 г.
до 23.12.2020 г.

7/27

за не повече от
12 месеца

31

Необходимост от командироване в АП София,
обоснована с натовареност поради кадрова
Командироване по з. № РД-07необезпеченост - две свободни щатни длъжности
527/30.04.2018 г. - прекратено със з. № РД"прокурор", продължително отсъствие на прокурор от АП 07-626/25.04.2019 г. на главния прокурор,
считано от 03.05.2019 г.- Отпадане
София и при наличието на фактически основания за
командироване на прокурор Даниела Попова от АСП - основанието за командироване - изтичане
на максималния срок по чл. 227, ал.1 от
професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и
ЗСВ.Следва командироване с нова заповед.
ВАП", доказан професионализъм при предходно
командироване в АП София.

19

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП Бургас за
командироване на Д.Христов - прокурор в СГП и след преценка
за необходимост, обоснована с кадровата необезпеченост на
ОП Бургас и високата натовареност на прокурорите, отчитайки
фактическите основания за командироване на прокурор
Д.Христов - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор в АП", доказан професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.

РП Харманли разполага с 5 /пет/ щата за прокурори адм.ръководител и 4 /четири/ щата за прокурор. Към момента
са незаети 2 /две/ щатни длъжности - 1 /една/ за "прокурор" и 1
/една/ "младши прокурор". Един прокурор от РП Харманли е
командирован със заповед на главния прокурор в СРП. В
последните пет години се отчита свръхвисока натовареност на
прокурорите в РП Харманли.
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 б. "б" във вр. с чл. 227, ал. 1 от
ЗСВ

един месец

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

а

1

2

3

4

5

40

41

Деница Любомирова
Иванова

Деян Сашов Захариев

РП Пловдив

№ РД-07-725/
12.08.2020 г. на главния
прокурор

РП София

1/ № 1831/02.05.2019 г. на адм.
ръководител на СГП - градски
прокурор
2/ № 3840/06.11.2019 г. на адм.
ръководител на СГП - градски
прокурор
3/ № РД-07-16/25.02.2020 г.
на и.ф. адм.ръководител на СГП
4/ № РД-07-26/26.03.2020 г. на
и.ф.адм.ръководител на СГП

РП София

от 01.09.2020 г.

Мотиви

Забележки

6

7

8

3

Постъпила молба на Деница Любомирова Иванова - прокурор в
РП Пловдив, за командироване в СРП по лични причини, след
изразено положително становище от адм.ръководител на РП
Пловдив по реда на чл.227, ал.7 от ЗСВ; констатирана
служебна необходимост от командироване в СРП на прокурори
от други районни прокуратури, поради продължително
отсъствие на 28 /двадесет и осем/ прокурори, възпрепятствани
да изпълняват длъжността си и това затруднява работата;
наличие на фактически основания за командироване на
прокурор Деница Иванова - професионален стаж и опит за
длъжността "прокурор" в СРП, прецизно и отговорно
изпълнение на служебните задължения.

1/ 07.05.2019 г.
2/ 01.11.2019 г. СГП

на свободна щатна
длъжност
3/ от 19.02.2020 г.
4/ от 09.03.2020 г.

прекратяване командироването на
свободна щатна длъжност, считано от
09.03.2020 г.;
командироване на мястото на
Клементина Паличева - командирована
във ВКП, считано от 09.03.2020 г.

19

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП Русе за
командироване на Диана Ангелова Неева, прокурор в РП Русе,
изразено положително становище от адм.ръководител на РП
Русе; след преценка за служебна необходимост от
командироване в ОП Русе, обоснована с натовареност, поради
кадрова необезпеченост - 2 /две/ незаети щатни длъжности
"прокурор"; наличие на фактически основания за
командироване на прокурор Диана Неева - професионален
стаж и опит, притежаван ранг "прокурор във ВКП и ВАП", както и
доказан професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.

42

Диана Ангелова Неева

РП Русе

№ РД-07-591/
10.07.2020 г. на главния
прокурор

ОП Русе

от 20.07.2020 г.

4

43

Диляна Бориславова Барбутова

РП Кюстендил

№ 11/07.01.2019 г. на
и.ф.адм.ръководител на АП
София

РП Благоевград

от 14.01.2019 г.

22

Служебна необходимост, с цел преодоляване на
затруднения в дейността наРП Благоевград,
произтичащи от липсата на кадрово обезпечение.

01.06.2019 г.

18

Командирован национален експерт в OLAF с
Решение на ПК на ВСС по Пр. 15/29.05.2019 г.,
т. 19

2

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител на АСП, за
командироване в АСП на Димитър Петров - прокурор в СП,
след изразено положително становище от и.ф.адм.ръководител
на СП; констатирана служебна необходимост от командироване
в АСП - 2 /две/ свободни щатни длъжности "заместник на
адм.ръководител", 10 /десет/ свободни щ.дл. "прокурор" и трима
командировани в други прокуратури и при наличие на
фактически основания за командироване на прокурор Димитър
Петров от СП - притежаван юридически стаж над 16 години,
ранг "прокурор в АП", положителна комплексна оценка "много
добра" от последното му атестиране.

44

45

Димитър Здравков Беличев

Димитър Франтишек
Петров

ОП Пловдив

СП

Европейска
служба за борба
Заповед № ВСС-6655/30.05.2019 г. с измамите към
ЕК (OLAF),
Брюксел

№ РД-07-841/11.09.2020 г. на
главния прокурор

АСП

от 14.09.2020 г.

8/27

За първоначален период от две
години

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

12.02.2018 г. 11.02.2022 г.

33

Помощник на националния член на Евроджъст от
Република България

4 години

1

Предложение от заместник на административния ръководител заместник-апелативен прокурор на АП Пловдив, за
командироване на Добринка Вълкова Варсанова-Вълчева следовател в ОСлО в ОП Хасково, в ОСлО в ОП Кърджали,
след изразено съгласие от предложения за командироване
магистрат и положително становище на адм.ръководител ва ОП
Хасково; извършена преценка за служебна необходимост от
командироване, обоснована с кадровата необезпеченост на
ОСлО в ОП кърджали - 2 незаети щатни длъжности
"следовател" и 1 незаета щ.дл. "младши следовател"; при
наличие на предпоставки за командироване на следовател
добринка Варсанова-Вълчева - над 18 години юридически стаж,
с ранг "следовател в НСлС" и положителна комплексна оценка
"много добра" при последното атсетиране.

3

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител на СП за
командироване на Елица Василева - прокурор в СРП, в СП;
след изразено положително становище от и.ф.адм.ръководител
на СРП; констатирана служебна необходимост от
командироване на прокурори в СП поради кадровата й
необезпеченост - 19 /деветнадесет/ незаети щатни длъжности
"прокурор" и12 /дванадесет/ прокурори, командировани в други
прокуратури; при наличие на фактически основания за
командироване на Елица Василева - притежаван ранг "прокурор
в ОП", над 8 години юридически стаж, от които над 7 години в
органите на съдебната власт, положителна комплексна оценка
"Много добра" при последното й атестиране.

4

Преценка на възникналата в СРП служебна необходимост за
командироване на прокурори от други районни прокуратури,
поради продължително отсъствие на 26 /двадесет и шест/
прокурори, възпрепятствани да изпълняват длъжността си,
което сериозно затруднява работата; представено писмено
съгласие на основание чл.227, ал. 1 от ЗСВ, от Златина Едрова
Димова - прокурор в РП Ст.Загора за командироване в СРП и
становище от адм.ръководител на РП Ст.Загора по чл. 227, ал.
7 ЗСВ; наличие на фактически основания за командироване на
прокурор Златина Димова - професионален стаж и опит,
прецизно и отговорно изпълнение на служебните задължения,
"много добра" комплексна оценка от проведеното
предварително атестиране.

1

След преценка на възникнала в НСлС необходимост от
командироване на следователи, обоснована с кадрова
необезпеченост и натовареност, поради продължително
отсъствие на титуляри, спецификата и характера на дейността;
изразеното съгласие от Зорница Александрова Узунова следовател в СО в СГП за командироване в НСлС и
положителното становище от адм.ръководител на СГП по чл.
227, ал.7 от ЗСВ; наличие на фактически основания за
командироване на следовател Зорница Узунова професионален стаж и опит, ранг "следовател в НСлС",
прецизно и отговорно изпълнение на служебните задължения.

46

47

48

49

50

Димитър Цветанов Хаджийски

Добринка Вълкова ВарсановаВълчева

Елица Юриева Василева

Златина Едрова Димова

Зорница Александрова
Узунова

СГП

ОСлО - ОП
Хасково

РП София

РП Ст.Загора

СлО - СГП

Еurojust
1/ Заповед № РД-06-36/12.02.2018 г. на
1/ гр. Хага,
главен прокурор, във връзка с
Кралство
Р-е № 30/22.01.2018 г. на МС на РБ
Нидерландия
2/ Заповед № РД-07-1035/29.07.2019 г.
2/ След 01.09.2019
на главен прокурор, във връзка с Р-е
г. - работно място № 433/22.07.2019 г. на МС на РБ
гр. София

№ РД-07-975/21.10.2020 г.
на главния прокурор

№ РД-07-795/28.08.2020 г. на
главния прокурор

№ РД-07-513/ 24.06.2020 г. на
главния прокурор

№ РД-07-907/
02.10.2020 г. на главния
прокурор

ОСлО - ОП
Кърджали

СпП

РП София

НСлС

от 26.10.2020 г.

от 01.09.2020 г.

от 06.07.2020 г.

от 05.10.2020 г.

9/27

не повече от
12 месеца

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

а

1

2

3

4

5

51

52

53

54

55

Зорница Захариева Таскова

Ивайло Борисов Петров

Иван Валериев
Първанов

Иван Димитров Петров

Иван Николов Иванов

СГП

№ РД-07-304/13.03.2020 г. на
главния прокурор

РП София

№ РД-07-45/29.06.2020 г.;
№ РД-07-58/15.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП;
№ РД-07-63/27.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП;
№ РД-07-68/31.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП;
№ РД-07-78/11.09.2020 г. на
адм.ръководител на СГП]
№ РД-07-933/
09.10.2020 г. на главния
прокурор

РП София

№ РД-07-875/18.06.2019 г.
на главния прокурор

РП София

№ РД-07-42/ 23.06.2020 г.;
№ РД-07-61/27.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП;
№ РД-07-67/31.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП;
№ РД-07-932/
09.10.2020 г. на главния
прокурор

РП Пирдоп

№ 887/31.07.2020 г. на
адм.ръководител на ОП София

ВКП

СГП

СпП

СГП

ОП София

от 16.03.2020 г.

от 01.07.2020 г.;
31.07.2020 г.;
14.09.2020 г.;
от 12.10.2020 г.

от 01.09.2019 г.

от 25.06.2020 г.
от 31.07.2020 г.;
от 12.10.2020 г.

от 05.08.2020 г.
до 05.11.2020 г.

10/27

Мотиви

Забележки

6

7

8

8

Във връзка с постъпило предложение от зав. отдел 03
"Съдебен" на ВКП за командироване на Зорница Таскова - зам.
адм. р-л след преценка за необходимост от командироване във
ВКП, обоснована натовареност, поради кадрова
необезпеченост и специфика на работа в отдел 03 "Съдебен",
направление "Гражданско-съдебен надзор", наличие на
фактически основания за командироване на Зорница Тасковапритежаван ранг "прокурор във ВКП и ВАП", професионален
стаж и опит, както и доказан професионализъм при изпълнение
на служебните задълженията

5

Продължително отсъствие на титуляр от СГП прокурор Анна Алексова - командирована в АП
I.Ком. на мястото на Р. Михайлова
София и след анализ на актуалното кадрово
отменено със з. № РД-07състояние на СГП - налице са основания за
78/11.09.2020 г. Със същата
изменение на основанието на командироване на
заповед - ком. на мястото на Анна
Ивайло Борисов Петров.
Алексова, командирована в АП
София.
Отмяна заповед № РД-07-78/11.09.2020 г. на
II.Командироване
градския прокурор за командироване в СГП на
на свободна щ.дл., считано от
Ивайло Петров - прокурор в СРП на мястото на
12.10.2020 г .до заемането на
прокурор Анна Алексова - командирована в АП
длъжността чрез конкурс по ЗСВ.
София, считано от 12.10.2020 г.

15

Необходимост от командироване в СП, обоснована с
натовареност поради кадровата необезпеченост - свободни
двадесет и шест щ.дл. "прокурор", спецификата и характера на
извършвана дейност, наличие на фактически основания за
командироване на прокурор Ив.Първанов - притежаван
необходимия професионален стаж и опит, ранг "п-р в АП",
доказан професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.

4

Продължително отсъствие на титуляр от СГП прокурор Ангел Попколев - командирован в АП София и
след анализ на актуалното кадрово състояние на СГП
- налице са основания за изменение на основанието на
командироване на Иван Димитров Петров.
Отмяна заповед № РД-07-67/31.07.2020 г. на градския
прокурор за командироване в СГП на Иван Петров прокурор в СРП на мястото на прокурор Ангел
Попколев - командирован в АП София, считано от
12.10.2020 г.

3

В ОП София има 17 щ.бр. за прокурор, от тях адм.ръководител и двама зам.адм.ръководители. Към момента
реално в ОП работят 15 прокурори /един е командирован в АП
София и един прокурор - във ВКП/. Налуце е служебна
необходимост от командироване на прокурор в ОП София, с
оглед намаления числен състав на реално работещите в нея
прокурори, което би се отразило на нормалното функциониране
дейността на ОП София и би повлияло негативно и на
срочността и качеството на работа. Прокурор Иванов
притежава необходимия професионален опит и стаж. Общият
юридически стаж на прокурор Иванов е над 21 години, ранг
"прокурор във ВКП и ВАП", оценка "много добра" от последна
атестация.

I.На мястото на
Росица Слабакова - прокурор в СГП,
командирована в АП София.;
За период от 12 /дванадесет/
месеца
II. Командироване
на свободна щ.дл., считано от
12.10.2020 г . до заемането на
длъжността чрез конкурс по ЗСВ.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

ВКП

Заповед № РД-06-35/12.02.2018 г.
на главен прокурор, считано от
12.02.2018 г., във връзка с
Решение № 30/22.01.2018 г. на МС
на РБ

Еurojust,
гр. Хага,
Кралство
Нидерландия

За мандат за
периода
12.02.2018 г. 11.02.2022 г.

33

Национален член на Евроджъст от Република
България

4 години

Във връзка с решение по протокол №14/18.06.2020 г. на
Пленума на ВСС, с което на основание чл.30, ал.2, т. 8 от ЗСВ
са разкрити 5 /пет/ щ.дл. "прокурор" във ВКП, с оглед
предстоящо изтичане на мандата на Валентин Кирилов прокурор във ВКП, като изборен член на Комисията по
атестирането и конкурсите към ПК към ВСС; констатирана
служебна необходимост от продължаване командироването на
Иванка Трифонова - прокурор в АП София, командирована със
заповед № РД-07-409/ 29.05.2020 г. да изпълнява функциите на
прокурор във ВКП на мястото на прокурор Апостолова, поради
кадрова необезпеченост на ВКП и след преценка на проявените
до момента от прокурор Вутова професионални качества и
отлично изпълнение на служебните задължения в отдел 06
"Административен", ВКП, намирам, че са налице основания за
промяна в основанието за командироване на прокурор Иванка
Трифонова.

56

Иванка Тодорова Которова-Духлакова

57

Иванка Тодорова Трифонова

АП София

1/ № РД-07-409/
29.05.2020 г. на главния
прокурор;
2/ № РД-07-504/
23.06.2020 г. на главния
прокурор

58

Ивелин Боянов Борисов

РП Добрич

№ 376/16.10.2018 г.
№ 29/21.01.2019 г.
на адм. ръководител - апелативен
прокурор на АП Варна

ОСлО - СГП

№ РД-07-613/06.04.2015г.;
№ РД-07-1103/
13.04.2016г. ;
№ РД-07-1555/
12.07.2016 г.;
Заповед № РД-071618/10.08.2016 г. на главен
прокурор

59

60

Ивелин Костов Стаматов

Илиян Георгиев Точев

СГП

№ РД-07-1183/
05.10.2018 г.
на главния прокурор

ВКП

1/ от 01.06.2020 г.;
2/ от 23.06.2020 г.

6

РП Варна

от 22.10.2018 г.
от 22.01.2019 г.
до заемане на
свободния щат

25

Преценка за необходимост, свързана с кадровата
необезпеченост на РП Варна,
6 свободни щатни бройки за прокурор, както и тежко
семейно положение на Ив.Борисов.

67

С оглед кадрова необезпеченост на следователи в
следствените отдели на ОП - значителен брой незаети
щат. длъжности, продължителен период на
необявяването им в конкурс, характера и спецификата
на извършваната дейност, с цел осигуряване на
необходимите условия за изпълнение на служ.
задължения с проф. компетентност, в съответствие с
изискванията на § 207, ал. 1 и ал. 2 от от ПЗР на ЗИД на
ЗСВ /обн. ДВ бр. 62/09.08.2016 г./

25

Предложение от и.ф. адм.ръководител на АСП за
командироване на Илиян Точев - прокурор в СГП, след
преценка за необходимост, свързана с кадровата
необезпеченост на АСП - четири свободни щатни длъжности
"прокурор", командирован прокурор от АСП в друга
прокуратура, специфика и характера на дейността, и
фактически основания за командироване на предложения
прокурор - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

ОСлО ОП Варна

АСпП

от 14.04.2015 г.;
от 14.04.2016 г.;
12.07.2016 г. -

от 08.10.2018 г.

11/27

Продължаване на командирования да
изпълнява длъжността, на която е
командирован до заемането й чрез
конкурс

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

35

Постъпило заявление от Илиян Рангелов - прокурор в СГП,
съгласувано със зав.отдел 01 "Специализиран" във ВКП
относно командироване за срок над три месеца, след преценка
за необходимост от командироване в отдел 01
"Специализиран", ВКП, обоснована с натовареност, поради
кадрова необезпеченост - свободни щатни длъжности за
прокурор, продължително отсъствие на прокурор от отдела,
спецификата и характера на дейността, и фактически
основания за командироване на предложения прокурор
Рангелов - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при предходно командироване във ВКП,
отдел 01 "Специализиран".
За период от /три/ месеца

Заповед
№ РД-07-1176/03.10.2018 г. на главния
прокурор за прекратяване
командироването в СП, считано от
01.10.2018 г

10

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП Пловдив за
командироване на свободна длъжност в ОП Пловдив на Иляна
Джубелиева - прокурор в РП Пловдив, с оглед изразеното
положително становище от адм.ръководител на РП Пловдив и
въз основа на данните за актуалното кадрово състояние на ОП
Пловдив - 2 /две/ свободни длъжности "прокурор" и един
титуляр, възпрепятстван да изпълнява длъжността си поради
болест, след проверка на основанията по чл. 147, ал. 1 и ал. 3
ЗСВ и преценка на изискванията на чл. 227, ал. 2 и ал. 7 от
ЗСВ.

9

на основание чл. 140, ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 1, т. 2, б. "б" от
ЗСВ; поради служебна необходимост, с цел недопускане
увеличаването на натовареността на прокурорите в СГП с
оглед наблюдаваните от тях дела с фактическа и правна
сложност, като и такива с висок обществен интерес

10

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП В.Търново
за командироване на Йордан Кожухаров - прокурор в РП
В.Търново и след преценка за необходимост от командироване
в ОП В.Търново, обоснована с натовареност, поради кадрова
необезпеченост, свободни 2 /две/ щ.бр. за длъжността
"прокурор", наличиен на фактически основания за
командироване на Й.Кожухаров, професионален стаж и опит,
както и доказан професионализъм при изпълнение на
служебните задължения.

61

62

63

64

65

Илиян Горанов Рангелов

Иляна Делчева
Джубелиева

Йоана Валентинова Ралякова

Йордан Маринов
Кожухаров

Йордан Петров Петров

СГП

1/ № РД-07-1171/08.12.2017 г.
2/ № РД-07-1145/ 27.09.2018 г.
3/ № РД-07-1645/20.12.2018 г.
на
главния прокурор

РП Пловдив

№ РД-07-36/14.01.2020 г.
на главния прокурор

РП София

№ 122/06.02.2020 г. на
апелативния прокурор на АПБургас

РП Велико
Търново

РП София

№ РД-07-336/07.04.2020 г. на
главния прокурор

1/ № РД-07-64/27.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП;
2/ № РД-07-103/17.11.2020 г. на
адм.ръководител на СГП

СпП
ВКП

1/ от 11.12.2017 г.;
2/ от 01.10.2018 г. 3/ от 01.01.2019 г.

ОП Пловдив

от 27.01.2020 г.

СГП

07.02.2020 г. за срок от 12 мес.

ОП Велико
Търново

СГП

от 13.04.2020 г.

1/ от 27.07.2020 г.;
2/ 17.11.2020 г.

12/27

4

1/Служебна необходимост, с цел недопускане увеличаването
на натовареността на прокурорите от СГП с оглед
наблюдаваните от тях дела с фактическа и правна сложност,
както и такива с висок обществен интерес.
На мястото на Чавдар Пастованов - командирован в СП.

на мястото на Станислав Стойков,
прокурор в СГП, командирован като
национален експерт в Европейската
служба за борба с измамите (OLAF)

2/ Във връзка със заповед № РД-071036/16.11.2020 г. на главния прокурор за
прекратяване командироването на Чавдар
Веселинов Пастованов - прокурор в СГП в
Специализираната прокуратура, считано от
17.11.2020 г. и продължително отсъствие на
титуляр от СГП - прокурор Любка Петрова
Кръстева - командирована във Върховна
касационна прокуратура.
Отмяна заповед № РД-07-64/27.07.2020 г. на
градския прокурор за командироване в СГП
на Йордан Петров - прокурор в СРП на
мястото на прокурор Чавдар Веселинов
Пастованов - прокурор в СГП и
командироване в СГП на Йордан Петров прокурор в СРП, считано от 17.11.2020 г. на
мястото на Любка Петрова Кръстева командирована във ВКП.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

66

Искра Недева Колева

АП София

№ РД-07-626/17.07.2020 г. на
главния прокурор

ВКП

от 20.07.2020 г.

4

Предложение на зав.отдел 05 "Аналитичен" във ВКП за
командироване на Искра Недева Колева - прокурор в АП
София, да изпълнява функциите на прокурор във ВКП, след
изразено положително становище от адм.ръководител на АП
София; констатирана служебна необходимост от
командироване във ВКП, обоснована от наличието на 12
/дванадесет/ свободни щатни длъжности и освобождаването на
трима прокурори от ВКП - Емилия Пенева, Ирина Апостолова
иВалентин Кирилов, от изпълнение на преки служебни
задължения поради участието им като членове на Комисията по
атестиране и конскурсите към Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет и наличието на фактически основания
за командироване на прокурор Колева - притежаван
юридически стаж над 19 години, ранг "прокурор във ВКП и ВАП",
положителна комплексна оценка "много добра" от последното й
атестиране.

67

Искра Трайкова Билярска

ОП София

Реш. на ПК на ВСС по пр.
28/22.07.2020 г., т. 10.02.

НИП

15.09.2020 г.

2

Като постоянен преподавател по наказателно
право и процес на кандидатите за младши
прокурори за съдебната учебна 2020 -2021 г.

68

69

70

Кичка Василева Пеева-Казакова

Клементина Александрова
Паличева

Красимир Тодоров Драганов

РП Пловдив

СГП

ОСлО - СГП

ОП № 155/
02.11.2020 г. на окръжен
прокурор

№ РД-07-608/
18.05.2018 г. на главен
прокурор

№ РД-07-168/
10.02.2020 г. на главния
прокурор

ОП Пловдив

ВКП

НСлС

от 03.11.2020 г.
/на мястото на
продължително
отсъствие на
прокурор/

Във връзка с недобрата кадрова обеспеченост на ОП Пловдив,
поради преминаването на прокурор Ваня Христева в АП
Пловдив и продължителен отпуск /майчинство/ на прокурор
Славена Костова, като се има предвид и командироването на
прокурор Беличав в ОЛАФ, ведно със становище от Чавдар
Грошев - районан прокурор на РП Пловдив и съгласието на
прокурор Кичка Пеева-Казакова от РП Пловдив, са налице
основанията на чл. 147 ал.1, т.1 б. "а" от ЗСВ чл. 1 б"а" и
наличието на преценка по чл. 9.1 и чл. 9.2 от Указанията за
командироване в системата на ПРБ, утвърдена със заповед №
РД-02-24/20.11.2017 г. на Главен прокурор на РБ

от 21.05.2018 г.

29

Преценка за необходимост от командироване в отдел 01
"Специализиран", ВКП, обоснована с натовареност,
поради кадрова необезпеченост - свободни щатни
длъжности за прокурор, продължително отсъствие на
прокурор от отдела, спецификата и характера на
дейността, и фактически основания за командироване на
предложения прокурор - притежаван необходимия
професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и
ВАП", доказан професионализъм при изпълнение на
служебните задължения.

9

Постъпило предложение от директора на НСлС и заместник на
главния прокурор по разследването за командироване в НСлС
на Красимир Драганов - следовател в СО - СГП и след изразено
положително становище от адм.ръководител на СГП, преценка
за необходимост от командироване в НСлС поради
затруднения в дейността, свързани с продължително отсъствие
на титуляри, възпрепятствани да изпълняват длъжността си,
една свободна щатна длъжност за следовател, спецификата и
характера на дейността, и наличие на фактически основания за
командироване на предложения следовател Кр.Драганов притежаван необходимия професионален стаж и опит, ранг
"следовател в НСлС", доказан професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.

от 12.02.2020 г.

13/27

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във
връзка с реш. на Управителния съвет на
НИП по пр. № 117/13.07.2020 г.

На мястото на продължително
отсъстващ титуляр.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

ОП Бургас

№ РД-07-795/
15.06.2018 г.
на главния прокурор

29

Необходимост от командироване на налична свободна
щатна длъжност "прокурор", фактически основания за
командироване на предложения прокурор, притежаван
необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор
във ВКП и ВАП", доказан професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.

71

Красимира Георгиева Кателиева

АП Бургас

от 18.06.2018 г.

72

Кремена Пламенова
Господинова-Димитрова

ОП София

№ РД-07-552/02.07.2020 г. на
главния прокурор

АП София

от 06.07.2020 г.

5

Постъпило предложение от адм.ръководител на АП София за
командироване на Кремена Пламенова Господинова-Димитрова
- прокурор в ОП София, след преценка за необходимост от
командироване, обоснована с натовареност, поради кадрова
необезпеченост - 5 /пет/ незаети щатни длъжности "прокурор" в
АП София, от които на 4 /четири/ са командировани прокурори
от други прокуратури и продължително отсъствие на 2 /двама/
прокурори, командировани на други работни места, което
сериозно затруднява работата; наличие на фактически
основания за командироване на предложения прокурор притежаван ранг "прокурор в АП", професионален стаж и опит,
както и доказан професионализъм при изпълнение на
служебните задължения.

73

Кристиян Евгениев
Александров

РП София

№ РД-07-62/27.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП

СГП

от 27.07.2020 г.

4

Служебна необходимост, с цел недопускане увеличаването на
натовареността на прокурорите от СГП с оглед наблюдаваните
от тях дела с фактическа и правна сложност, както и такива с
висок обществен интерес.

На мястото на Росица СлабаковаКаракачанова - командирована в АП
София.

не повече от 12 месеца

74

Лидия Иванова Манолова

СпП

№ РД-07-1004/ 02.110.2020 г.
на главния прокурор

ВКП

от 02.11.2020 г.

1

Във връзка с постъпила молба от Лидия Иванова Манолова прокурор в СП, за командироване във ВКП, изразено
положително стъновище за командироване от и.ф. адм.
ръководител на СП, при констатирана служебна необходимост
от командироване на прокурори във ВКП предвид наличието на
незаети щатни длъжности и освобождаването на четирима
прокурор от ВКП - Евгении Трифнов, Ирина Апостолова,
Ангелина Митова-Мончовска и Галя Гугушева, от изпълнение на
преки служебни задължения поради включването им в състава
на КАК към ПК/ВСС , и наличието на фактически основания за
командироване на прокурор Лидия Манолова от СП професионален стаж и опит над 23 г., ранг "прокурор във ВКП и
ВАП", положителна комплексна оценка "много добра" при
последното атестиране, доказан професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.

75

Лилия Владимирова Димитрова

РП София

№ РД-07-72/06.08.2020 г. на адм.
ръководител на СГП

СГП

17.08.2020 г.

3

Служебна необходимост, с цел недопускане увеличаването на
натовареността на прокурорите от СГП с оглед на
наблюдаваните от тях дела с фактическа и правна сложност,
както и такива с висок обществен интерес

14/27

за срок от 12 месеца, на мястото на
Бойка Димитрова-Велчева,
командирована в АП София

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

28

Съгласно утвърденото от главния прокурор длъжностно щатно
разписание на РП Димитровград е с общо 4 щата за прокурори,
а именно: адм.ръководител - районен прокурор, 1 щат за
длъжност "прокурор" и 2 щата за длъжност "младши прокурор".
Незает към момента е 1 щат за длъжност "прокурор". При 6
прокурори по щат в РП Димитровград през 2019 г. реално са
работили 2,92 при 3 през 2018 г. и 2,95 през 2017 г., като
средната натовареност на прокурор в РП Димитровград е била
1711,3 при 1654 през 2018 г. и при 1824,1 през 2017 г. Налице е
увеличение на средната натовареност с 3,46% спрямо 2018 г. и
намаление с 6,18% спрямо 2017 г. Натовареността в РП
Димитровград е била изключително висока през първото
шестмесечие на 2020 г. От 74 районни прокуратури в страната
РП Димитровград е на трето място по натовареност, след РП
Харманли и РП Лом. На 36 място по натовареност е била РП
Хасково.
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1, б. "в" пр. 2-ро във вр. с чл.
227, ал. 2 от ЗСВ

на незаета щатна длъжност
"прокурор"

19

Предложение от адм.ръководител на ОП Видин, относно
командироване на Л.Цветкова - прокурор в РП Видин и след
преценка за необходимост и наличие на 1 /една/ свободна
щ.дл. "прокурор" в ОП Видин, фактически основания за
командироване на предложения прокурор - притежаван
необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор във
ВКП и ВАП", доказан професионализъм при изпълнение на
служебните задължения.

76

77

78

79

Лилия Здравкова Торньова

Лилия Матейчова Цветкова

Любка Петрова Кръстева

Любомир Иванов
Георгиев

РП Хасково

РП Видин

СГП

СлО - СГП

1/ № ЛС-17/09.07.2018 г.
на окръжен прокурор Хасково;
...
7/ № ЛС 2/10.01.2020 г.
на адм.ръководител на ОП Хасково
8/ № ЛС-6/2020 г. гр. Хасково,
06.04.2020 г. на адм.
ръководител на ОП Хасково;
9/ № ЛС-38/2020 г. гр.
Хасково, 09.10.2020 г. на адм.
ръководител на ОП Хасково

№ РД-07-557/
09.04.2019 г. на главния
прокурор

№ РД-07-624/
17.07.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-906/
02.10.2020 г. на главния
прокурор

РП
Димитровград

ОП Видин

ВКП

НСлС

1/ от 10.07.2018 г.;
...
7/ 16.01.2020 г. - за
срок от 3 мес.;
8/ 16.04.2020 г. - за
срок от 6 мес.;
9/ от 16.10.2020 г.
до 31.12.2020 г.

от 15.04.2019 г.

от 20.07.2020 г.

от 05.10.2020 г.

15/27

4

Предложение на зав.отдел 06 "Административен" във ВКП за
командироване на Любка Петрова Кръстева - прокурор в СГП,
да изпълнява функциите на прокурор във ВКП, след изразено
положително становище от адм.ръководител на СГП,
констатирана служебна необходимост от командироване във
ВКП, обоснована от наличието на 12 /дванадесет/ свободни
щатни длъжности и освобождаването на трима прокурори от
ВКП - Емилия Пенева, Ирина Апостолова иВалентин Кирилов,
от изпълнение на преки служебни задължения поради
участието им като членове на Комисията по атестиране и
конскурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен
съвет и наличието на фактически основания за командироване
на прокурор Любка Кръстева - притежаван юридически стаж над
22 години, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", положителна
комплексна оценка "много добра" от последното й атестиране.

1

След преценка за необходимост от командироване на
следовател в НСлС, обоснована с натовареност и кадрова
необезпеченост, поради продължително отсъствие на титуляри,
което сериозно затруднява работата; изразеното съгласие от
Любомир Иванов Георгиев - следовател в СО в СГП за
командироване в НСлС и положителното становище от
адм.ръководител на СГП по чл. 227, ал.7 от ЗСВ; наличие на
фактически основания за командироване на следовател
Любомир Георгиев - професионален стаж и опит, ранг
"следовател в НСлС", отговорно изпълнение на служебните
задължения.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимост от командироване на прокурор от друга районна
прокуратура в РП Кърджали на свободна длъжност.
Понастоящем РП Кърджали разполага по щат с 1 длъжност
"административен ръководител - районен прокурор"; 1 щ.дл.
"заместник на административния ръководител - заместникрайонен прокурор"; 4 щ.дл. "прокурор", от които 2 свободни; 1
щ.дл. "младши прокурор" - свободна. Налице е кадрова
необезпеченост на РП Кърджали.

10

Постъпило предложение от адм.ръководител на СП относно
командироване на Людмила Дончева - прокурор в РП Русе,
след преценка за необходимост, свързана с кадровата
необезпеченост на СП - десет свободни щатни длъжности
"прокурор" и командировани прокурори в други прокуратури,
отчитайки високата натовареност на прокурорите от СП,
значителния обем и специфика на извършвана дейност,
фактическите основания за командироване на прокурор
Л.Дончева- притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

4

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП Габрово за
командироване на Людмила Христова Рачева - прокурор в РП
Габрово; след преценка за необходимост от командироване,
обоснована с натовареност, поради кадрова необезпеченост - 2
/две/ незаети щатни длъжности "прокурор" в ОП Габрово, което
сериозно затруднява работата; наличие на фактически
основания за командироване на предложения прокурор притежаван ранг "прокурор във ВКП и ВАП", професионален
стаж и опит, както и доказан професионализъм при изпълнение
на служебните задължения.

80

81

82

83

84

85

Любослав Ангелов
Бояджиев

Людмила Георгиева
Дончева

Людмила Христова Рачева

Магдалена Иванова
Николова

Малина Борисова
Борисова

Маргарита Владимирова
Калоянова

РП Крумовград

РП Русе

ОП № 230/ 19.10.2020г. на
и.ф.адм.ръководител на ОП
Кърджали

№ РД-07-130/
30.01.2020 г. на главния
прокурор

РП Габрово

№ РД-07-628/ 17.07.2020 г. на
главния прокурор

РП София

№ РД-07-135/
30.01.2020 г. на главния
прокурор;
2/№ РД-07-349/04.05.2020 г. на
главния прокурор

ОСлО ОП Шумен

РП Варна

№ РД-07-1115/
19.09.2018 г.
на главния прокурор

№ РД-07-935/
12.10.2020 г. на главния
прокурор

РП Кърджали

СпП

ОП Габрово

СпП

ОСлО - СпП

РП Пазарджик

от 21.10.2020 г.
до 01.01.2021 г.

от 03.02.2020 г.

от 03.08.2020 г.

от 03.02.2020 г.

от 25.09.2018 г.

от 19.10.2020 г.

16/27

10

Постъпило предварително писмено съгласие по чл. 227, ал. 1
ЗСВ от Магдалена Иванова Николова - прокурор в СРП,
командирована със заповед на главния прокурор № РД-07135/30.01.2020 г. да изпълнява функциите на прокурор в СП за
срок от 3 /три/ месеца, считано от 03.02.2020 г., след
констатирана необходимост от командироване на прокурори в
СП поради кадровата й необезпеченост - 15 /петнадесет/
незаети щатни длъжности "прокурор" и 11 /единадесет/

26

Предложение от административния ръководител на СП за
командироване в СО в СП на Малина Б. Борисова - следовател
в ОСлО в ОП шумен, след
преценка за необходимост от командироване в СО в СП,
обоснована с натовареност, поради кадрова необезпеченост свободни осемнадесет щатни длъжности за следовател,
спецификата и характеран а дейността, и фактически
основания за командироване на предложения следовател притежаван необходимия професионален стаж и опит, доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

1

Постъпила молба от Маргарита Владимирова Калоянова прокурор в РП Варна, за командироване в РП Пазарджик, след
изразено положително становище от адм.ръководител на РП
Варна; констатирана служебна необходимост от командироване
в РП Пазарджик, поради командироването на прокурор Албена
Кузманова от РП Пазарджик в АП Пловдив със заповед № РД07-707/05.08.2020 г. на главния прокурор; наличие на
фактически основания за командироване на прокурор
Маргарита Калоянова - над 14 години юридически стаж, от
които над две години на длъжност "прокурор" в РП Варна.

Да продължи да изпълнява
длъжността, на която е
командирована, до отпадане на
служебната необходимост, за срок
не повече от 12 /дванадесет/
месеца, считано от 03.02.2020 г.

не повече от
12 месеца

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

86

Мариана Недялкова
Балджиева

РП София

1/ № РД-07-137/
31.01.2020 г. на главния
прокурор;
2/ № РД-07-350/ 04.05.2020 г. на
главния прокурор

СпП

от 03.02.2020 г.

10

Постъпило предварително писмено съгласие по чл. 227, ал. 1
ЗСВ от Мариана Недялкова Балджиева - прокурор в СРП,
командирована със заповед на главния прокурор № РД-07137/30.01.2020 г. да изпълнява функциите на прокурор в СП за
срок от 3 /три/ месеца, считано от 03.02.2020 г., след
констатирана необходимост от командироване на прокурори в
СП поради кадровата й необезпеченост - 15 /петнадесет/
незаети щатни длъжности "прокурор" и 11 /единадесет/
командировани в други прокуратури прокурори, които са
възпрепятствани да изпълняват длъжността си, преценка за
наличието на фактически основания за продължаване на
командироването на прокурор Балджиева - притежаван
професионален стаж и опит, ранг "прокурор в АП", както и на
изискванията на чл. 227 ЗСВ.

87

Марин Владиславов Тодоров

РП Бургас

№ РД-07-364/11.05.2020 г.
на главен прокурор

РП Варна

от 01.06.2020 г.

6

Постъпила молба от Марин Тодоров - прокурор в РП Бургас, за
командироване в РП Варна, след изразено положително
становище от адм.ръководител на РП Бургас, извършена
преценка за служебна необходимост от командироване поради
кадрова необезпеченост на РП Варна - 4 /четири/ свободни
щатни длъжности "прокурор" и 1 /един/ командирован прокурор
в друга прокуратура, и наличие на фактически основания за
командироване на М.Тодоров - притежаван професионален
стаж за длъжността, ранг "прокурор в ОП" и положителна
комплексна оценка от атестация "Много добра".

88

Марина Ангелова Ненкова

РП София

№ РД-07-65/27.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП

СГП

от 03.08.2020 г.

4

Служебна необходимост, с цел недопускане увеличаването на
натовареността на прокурорите от СГП с оглед наблюдаваните
от тях дела с фактическа и правна сложност, както и такива с
висок обществен интерес.

26

Предложение от адм.ръководител на СП. Преценка за
необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на
СП - шестнадесет свободни щатни длъжности "прокурор"
и командировани прокурори в други прокуратури,
отчитайки високата натовареност на прокурорите от СП,
значителния обем и специфика на извършвана дейност,
фактическите основания за командироване на прокурор
М.Николова - притежаван необходимия професионален
стаж и опит, ранг "прокурор в АП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.

5

Постъпило искане от адм.ръководител на РП Костинброд
за командироване на прокурор от района на ОП София, с
оглед преодоляване на затрудненията, произтичащи от
липсата на кадрово обезпечаване с цел нормалното
функциониране на РП Костинброд. В РП Костинброд има
4 щ.бр. за прокурори, като към момента са заети три
щ.бр. - едната от тях за адм.ръководител - районен
прокурор и две за прокурори.

89

90

Мария Борисова Николова

Мария Валериева Събева

РП София

РП Сливница

№ РД-07-1170/
01.10.2018 г. на главния
прокурор

СпП

№ 655/03.06.2020 г. на
РП Костинброд
адм.ръководител на ОП София

от 01.10.2018 г.

от 08.06.2020 г.
до 08.12.2020 г.

17/27

Да продължи да изпълнява
длъжността, на която е
командирована, до отпадане на
служебната необходимост, за срок
не повече от 12 /дванадесет/
месеца, считано от 03.02.2020г.

На мястото на Илиян Рангелов командирован във ВКП.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител - апелативен
прокурор на АСП, за командироване в АСП на Мария Дойчева прокурор в СП и след преценка за необходимост, обоснована с
кадровата необезпеченост на АСП - девет свободни щатни
длъжности "прокурор", спецификата и характера на дейността,
фактическите основания за командироване на прокурор
М.Дойчева - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

На свободна
щатна длъжност

5

С цел недопускане занижаване качеството на работа
командироване Мариян Александров - прокурор в СГП
да изпълнява функциите на прокурор в АП София;
на основание чл. 140, ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 1, т. 2, б.
"а" от ЗСВ

до прекратяване командироването във
ВКП на прокурор Иванка Трифонова,
прокурор от АП София, но не повече от
12 мес., считано от 08.06.2020 г.

2

Постъпила молба от Маруся Димитрова - младши
прокурор в РП Пловдив, за командироване в РП
Габрово, след изразено положително становище от
адм.ръководител на РП Пловдив; констатирана
служебна необходимост от командироване в РП
Габрово, породена от командироването на прокурор
Людмила Рачева от РП Габрово в ОП Габрово; наличие
на условия за командироване на заявилия желание
младши прокурор - над 15 годишен юридически стаж, от
които повече от една година като младши прокурор.

3

Постъпило предложение от адм.ръководител на РП Кърджали
за командироване на Мерйем Мюмюнова Алиева - прокурор в
РП Ямбол, след преценка за необходимост от командироване,
обоснована с натовареност, поради кадрова необезпеченост - 2
/две/ незаети щатни длъжности "прокурор" в РП Кърджали,
което сериозно затруднява работата; наличие на фактически
основания за командироване на предложения прокурор притежаван стаж и доказан професионализъм при изпълнение
на служебните задължения.

4

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител на СП за
командироване на Михаил Димитров Крачунов - следовател в
ОСлО в ОП Благоевград след преценка за служебна
необходимост от командироване, обоснована с кадрова
необезпеченост, поради наличие на незаети щатни длъжности;
наличие на предпоставки за командироване на следовател
Михаил Крачунов, включително и на свободна щатна длъжност.

7

След прецченка за необходимост от командироване в РП
Бургас, обоснована с натовареност поради кадрова
необезпеченост, наличие на фактическите основания за
командироване на прокурор Надя Митева - прокурор в РП
Свиленград, притежаван необходимия професионален стаж и
опит, доказан професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.

91

92

93

94

95

96

Мария Георгиева Дойчева

Мариян Любенов Александров

Маруся Василева
Димитрова
младши прокурор

Мерйем Мюмюнова Алиева

Михаил Димитров Крачунов

Надя Миткова Митева

СпП

№ РД-07-126/
30.01.2020 г. на главния
прокурор

СГП

№ 520/04.06.2020 г. на
апелативен прокурор на АП
София

РП Пловдив

РП Ямбол

№ РД-07-836/
10.09.2020 г. на главния прокурор

№ РД-07-692/
31.07.2020 г. на главния
прокурор

ОСлО - ОП
Благоевград

№ РД-07-579/ 09.07.2020 г. на
главния прокурор

РП Свиленград

№ РД-07-319/
20.03.2020 г. на главния
прокурор

АСпП

АП София

РП Габрово

РП Кърджали

СО - СпП

РП Бургас

от 03.02.2020 г.

08.06.2020 г.

от 21.09.2020 г.

от 05.08.2020 г.

от 15.07.2020 г.

от 06.04.2020 г.
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№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

а

1

2

3

4

5

6

97

98

99

100

Нели Иванова Славова

Николай Йорданов Попов

Николай Симеонов
Вълчев

Николета Лъчезарова ДобриловаАрнаудова

РП София

РП София

РП София

ОП Варна

№ РД-07-136/
30.01.2020 г. на главния
прокурор;
№ РД-07-352/ 04.05.2020 г. на
главния прокурор

№ РД-07-134/
30.01.2020 г. на главния
прокурор;
№ РД-07-353/ 04.05.2020 г. на
главния прокурор

№ РД-07-1169/
01.10.2018 г. на главния
прокурор

№ РД-07-963/
16.10.2020 г. на главния
прокурор

СпП

СпП

СпП

АП Варна

от 03.02.2020 г.

от 03.02.2020 г.

от 01.10.2018 г.

от 19.10.2020 г.

19/27

Мотиви

Забележки

7

8

10

Постъпило предварително писмено съгласие по чл. 227, ал. 1
ЗСВ от Нели Иванова Славова - прокурор в СРП,
командирована със заповед на главния прокурор № РД-07136/30.01.2020 г. да изпълнява функциите на прокурор в СП за
срок от 3 /три/ месеца, считано от 03.02.2020 г., след
констатирана необходимост от командироване на прокурори в
СП поради кадровата й необезпеченост - 15 /петнадесет/
незаети щатни длъжности "прокурор" и 11 /единадесет/
командировани в други прокуратури прокурори, които са
възпрепятствани да изпълняват длъжността си, преценка за
наличието на фактически основания за продължаване на
командироването на прокурор Славова - притежаван
професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП",
както и на изискванията на чл. 227 ЗСВ.

Да продължи да изпълнява
длъжността, на която е
командирована, до отпадане на
служебната необходимост, за срок
не повече от 12 /дванадесет/
месеца, считано от 03.02.2020 г.

10

Постъпило предварително писмено съгласие по чл. 227, ал. 1
ЗСВ от Николай Йорданов Попов - прокурор в СРП,
командирован със заповед на главния прокурор № РД-07134/30.01.2020 г. да изпълнява функциите на прокурор в СП за
срок от 3 /три/ месеца, считано от 03.02.2020 г., след
констатирана необходимост от командироване на прокурори в
СП поради кадровата й необезпеченост - 15 /петнадесет/
незаети щатни длъжности "прокурор" и 11 /единадесет/
командировани в други прокуратури прокурори, които са
възпрепятствани да изпълняват длъжността си, преценка за
наличието на фактически основания за продължаване на
командироването на прокурор Попов - притежаван
професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП",
както и на изискванията на чл. 227 ЗСВ.

Да продължи да изпълнява длъжността,
на която е командирован, до отпадане
на
служебната необходимост, за срок не
повече от 12 /дванадесет/ месеца,
считано от 03.02.2020г.

26

Предложение от адм.ръководител на СП. Преценка за
необходимост, свързана с кадровата необезпеченост на
СП - шестнадесет свободни щатни длъжности "прокурор"
и командировани прокурори в други прокуратури,
отчитайки високата натовареност на прокурорите от СП,
значителния обем и специфика на извършвана дейност,
фактическите основания за командироване на прокурор
Н.Вълчев - притежаван необходимия професионален
стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.

1

Постъпило предложение от адм.ръководител - апелативен
прокурор на АП Варна, за командироване в АП Варна на
Николета Добрилова-Арнаудова - прокурор в ОП Варна, след
изразено положително становище от адм.ръководител окръжен прокурор на ОП Варна; констатирана служебна
необходимост от командироване в АП Варна - свободна щатна
длъжност "прокурор", характера и специфика на извършваната
дейност; и при наличие на фактически основания за
командироване на прокурор Николета Добрилова-Арнаудова от
ОП Варна притежаван юридически стаж над 20 години, ранг
"прокурор във ВКП и ВАП", положителна комплексна оценка
"много добра" от последното й атестиране.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

ОП Смолян

1/ № РД-07-1213/
28.12.2017 г.
на главния прокурор
2/ № РД-07-878/
18.06.2019 г. на главния
прокурор

35

Постъпила молба от прокурор Николинка Обретенова от
ОП Смолян за командироване в РП Сливен и след
преценка за служебна необходимост, поради кадрова
необезпеченост на РП Сливен - свободни 2 /две/ щ.дл.
"прокурор", продължително отсъствие на 4-ма прокурори
от РП Сливен и наличие на фактически основания за
командироване на заявилия желание прокурор професионален стаж и опит.

Командироването в РП-Ямбол е
прекратено със заповед
№ РД-07-797/31.05.2019 г. на
главния прокурор, считано от
17.06.2019 г.

СГП

1/ № РД-07-467/
15.06.2020 г. на главния
прокурор;
2/ Реш. на ПК на ВСС по пр.
28/22.07.2020 г., т. 10.01.

101

102

103

104

105

Николинка Георгиева Обретенова

Нина Стефанова Янева

Павел Хайк Манукян

Панайот Богомилов
Газдов

Пенка Стоянова Стойкова

РП Айтос

РП Добрич

РП Сливен

№ РД-08-02/05.02.2020 г. на
адм. ръководител на ОП Бургас

№ РД-07-224/
25.02.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-327/
27.03.2020 г. на главния
прокурор

1/ РП Ямбол
2/ РП Сливен

1/ АСП
2/ НИП

ОП Бургас

РП София

РП София

1/от 02.01.2018 г.
до 17.06.2019 г.
2/ от 20.06.2019 г.

1/ от 01.07.2020 г.;
2/ 15.09.2020 г.

10.02.2020 г.

от 04.03.2020 г.

от 01.04.2020 г.

20/27

6

Като постоянен преподавател по наказателно право и
Командироването в АСП прекратено
процес на кандидатите за младши прокурори за
със з. № № РД-07-835/ 10.09.2020 г. на
съдебната учебна 2020 - 2021 г.
На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във връзка с реш.
главния прокурор, считано от
на Управителния съвет на НИП по пр. № 117/13.07.2020
15.09.2020 г.
г.

9

Утвърдената щатна численост на ОП Бургас за прокурори - 1
адм.ръководител, 3-ма зам.адм.ръководители и 22-ма
прокурори. Незаети са 3 щ.бр. за прокурор, един прокурор
командирован в АП Бургас. Натовареността на прокурорите в
ОП Бургас през последните няколко години е била над
средната за страната. Натовареността на един прокурор в ОП
Бургас за 2018 г. е била 893,4 /средна натовареност 807,6/; за
2017 г. - 1020,6 /средна натовареност 755,4/, а за 2016 г. е била
958,8 /средна 785,9/. Статистическите данни за 2019 г. /средна
натовареност 1070,4/, дават база за направата на извод, че и
през 2020 г. ще се запази високото ниво на натовареност; На
основание чл. 147, ал. 1, т. 1, б. "а", вр. чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

8

Постъпила морлба от Панайот Газдов - прокурор в РП
Добрич, за командироване на свободна щатна длъжност
в СРП и след преценка за възникнала служебна
необходимост поради кадрова необезпеченост на СРП 12 свободни щатни длъжности "прокурор" и 22
командировани прокурори в други прокуратури, наличие
на фактически основания за командироване на П.Газдов притежавани професионален стаж и опит.

8

Постъпила молба от Пенка Стойкова - прокурор в РП Сливен,
за командироване в РП София, РП Перник или друга районна
прокуратура в близост до гр.София и след преценка за
служебна необходимост в СРП поради кадрова необезпеченост
- 13 /тринадесет/ свободни щ.дл. "прокурор" и 21 /двадесет и
един/ командировани прокурори в други прокуратури, наличие
на фактически основания за командироване на Пенка Стойкова притежаван необходимия професионален стаж, доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения
и положителна комплексна оценка "много добра" от
предварителното атестиране.

на незает прокурорски щат,
до встъпване в длъжност на
прокурор, назначен по конкурс на
съответната свободна щатна
длъжност

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

на заета щатна длъжност, за срок
не повече от 12 мес., считано от
01.06.2020 г.

На мястото на Илиян Точев командирован в АСП.

106

Петя Симеонова Велева-Матова

ОСлО ОП София

№ РД-07-115/
01.02.2018 г.
на главния прокурор;
№ РД-07-416/
29.05.2020 г. на главния
прокурор

107

Пламен Ганчев Иванов

РП София

№ РД-07-66/27.07.2020 г. на
адм.ръководител на СГП

108

109

Пламен Иванов Марков

Пресиян Георгиев Георгиев

АСП

РП Варна

1/ № РД-07-411/
29.05.2020 г. на главния
прокурор
2/ № РД-07-999/
29.10.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-1037/
18.11.2020 г. на главния
прокурор

НСлС

1/ от 05.02.2018 г.;
2/ 01.06.2020 г.

33

Във връзка с влязло в сила решение на ПК на ВСС по протокол
№ 28/18.09.2019 г., с което на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3
от ЗСВ, четирима следователи и един прокурор са повишени в
длъжност "следовател" в НСлС и предстои встъпването им в
длъжност на наличните 5 /пет/ свободни щатни длъжности
"следовател", на една от които със заповед на главния
прокурор е командирована Петя Велева-Матова - следовател в
СО - ОП София, и след анализ на актуалното кадрово
състояние на НСлС и извършена преценка за служебна
необходимост от командироване поради продължително
отсъствие на следовател от НСлС, възпрепятстван да
изпълнява длъжността си, намирам, че са налице основания за
промяна в основанието за командироване на Петя ВелеваМатова - следовател в ОСлО - ОП София.

СГП

от 03.08.2020 г.

4

Служебна необходимост, с цел недопускане увеличаването на
натовареността на прокурорите от СГП с оглед наблюдаваните
от тях дела с фактическа и правна сложност, както и такива с
висок обществен интерес.

6

Във връзка с писмо изх. № 10619/13.10.2020 на председателя
на КАК към ВСС , с което уведомява, че е изтекъл
едногодишният срок на Емиилия Пенева - прокурор от
01"Специализиран", ВКП, като изборен член на КАК към ВСС,
при костатирана служебна необходимост от продължаване
командироването на Пламен Марков - прокурор в АСП,
командирован със заповед № РД-07-409/29.05.2020 г. да
изпълнява футкциите на прокурор във ВКП на мястото на
прокурор Пенева, предвид решение по протокол №
38/28.10.2020 г. на ПК/ВССза допълване на КАК с избраните от
общото събрание на ВКП и ВАП, действащи прокурор Е.
Трифонов, И. Апостолова, А. Митова-Мончовска и Г. Гугушева прокурори от ВКП и Д. Стефанов - прокурор във ВАП, считано
от 01.11.2020 г. и предстоящото в тази връзка освобождаване
на четирима прокурори от ВКП от изпълнение на преки
служебни задължения командирова Пламен Марков - прокурор
в АСП в отдел 01 "Специализиран" във ВКП, до изтичан на
срока от 12. месеца, считано от 01.06.2020 г. на мястото на
Ангелина Миова-Мончовска

ВКП

РП Пловдив

1/ от 01.06.2020 г.;
2/ от 29.10.2020 г.

от 01.12.2020 г.

21/27

Постъпила молба от Пресиян Георгиев Георгиев - прокурор в
РП Варна, за командироване в РП Пловдив, след изразено
положително становище от адм.ръководител на РП Варна;
констатирана служебна необходимост от командироване в РП
Пловдив, поради продължително отсъствие на прокурори,
командировани в други прокуратури; наличие на фактически
основания за командироване на прокурор Пресиян Георгиев над 16 години юридически стаж, от които над две години на
длъжност "прокурор" в РП Провадия и РП Варна.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

20

Предложение от и.ф.адм. ръководител на АП В.Търново
за командироване на Радослав Косев - прокурор в ОП
В.Търново и след преценка за необходимост, свързана с
кадровата необезпеченост на АП В.Търново - една
свободна щ.дл. "прокурор", специфика и характера на
дейността, и фактически основания за командироване на
предложения прокурор - притежаван необходимия
професионален стаж и опит, ранг "п-р във ВКП и ВАП",
доказан професионализъм при изпълнение на
служебните задължения.

33

Преценка за необходимост от командироване в СО в СП,
обоснована с натовареност, поради кадрова
необезпеченост - свободни 18 щ.д. за следовател,
спецификата и характера на дейността, и фактически
основания за командироване на предложения
следовател - притежаван необходимиия професионален
стаж и опит, ранг "следовател в НСлС", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.

110

111

112

113

114

Радослав Николаев Косев

Радостина Кирилова Цанева

Райна Петкова Бачева

Росен Кирилов Радев

Росен Николов Кръстев

ОП Велико
Търново

№ РД-07-269/
08.03.2019 г. на главния
прокурор

ОСлО - ОП
Пловдив

№ РД-07-143/08.02.2018 г.
на главния прокурор

РП Благоевград

№ 997/27.11.2020 г.
на апелативния прокурор
София

СпП

РП Плевен

№ РД-07-958/ 14.10.2020 г.
на главния прокурор

№ РД-07-418/
29.05.2020 г. на главния
прокурор

АП Велико
Търново

от 18.03.2019 г.

СлО - СпП

от 09.02.2018 г.

РП Кюстендил

от 30.11.2020 г.
до 20.06.2021 г.

Лични мотиви на магистрата;
притежаван необходимия професионален опит и стаж;
предишно командироване в РП Кюстендил в периода
20.02.-29.07.2020 г.; "много добра" оценка от последното
атестиране; съгласие от адм.ръководител на РП
Благоевград.

от 19.10.2020 г.

1

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител на АСП за
командироване на Росен Кирилов Радев - прокурор в СП след
преценка за необходимост от командироване, обоснована с
натовареност, поради кадрова необезпеченост - 10 /десет/
незаети щатни длъжности "прокурор" в АСП и продължително
отсъствие на 3 /трима/ прокурори, командировани в други
прокуратури, което сериозно затруднява работата; наличие на
фактически основания за командироване на предложения
прокурор - притежаван ранг "прокурор в АП", професионален
стаж и опит, както и доказан професионализъм при изпълнение
на служебните задължения.

6

Постъпило предложение от адм.ръководител на ОП Плевен за
командироване на Росен Кръстев - прокурор в РП Плевен, след
преценка за необходимост от командироване в ОП Плевен,
обоснована с натовареност, поради кадрова необезпеченост 1
/една/ незаета щ.дл. "зам.на адм.ръководител" и 3 /три/ щ.дл.
"прокурор"; наличие на фактически основания за
командироване на прокурор Росен Кръстев - професионален
стаж и опит, както и доказан професионализъм при изпълнение
на служебните задължения, притежаван ранг "прокурор във ВКП
и ВАП".

АСП

ОП Плевен

01.06.2020 г.

22/27

на мястото на командированата на
свободен щат в РП Благоевград
прокурор Диляна Барбутова

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

СГП

№ 62/22.01.2016г.;
№ 673/09.08.2016 г. на
апелативен прокурор гр. София

АП София

от 01.02.2016 г.
до встъпване в
длъжност на
назначен по конкурс

58

С оглед кадровата необезпеченост на прокурори в АП
София-незаети щатни длъжност, характера и
спецификата на извършвана дейност, с цел осигуряване
на необх. условия за изпълнение на служ. задължения с
проф. компетентност, в съответствие с изискванията на
§ 207, ал. 1 от от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ бр.
62/09.08.2016 г./

продължаване на командироването до
заемане чрез конкурс

115

Росица Георгиева СлабаковаКаракачанова

116

Росица Недялкова Ранкова

РП Перник

№ 45/13.01.2020 г. на
апелативен прокурор на АПСофия;
№ РД-07-324/24.03.2020 г. на
главния прокурор

117

Росица Николова ТошеваИванова

РП София

№ РД-07-752/
19.08.2020 г. на главния
прокурор

НСлС

1/ Реш. на ПК на ВСС по пр. №
27/26.07.2017 г.;
2/ / Реш. на ПК на ВСС по пр. №
21/18.07.2018 г., т. 22.3.
3/ Реш. на ПК на ВСС по пр. №
23/18.07.2019 г., т. 13.3.
4/ Реш. на ПК по пр. 28/22.07.2020
г., т. 10.03.

118

119

Румяна Ангелова Тозова-Пейчева

Русалина Димитрова МихайловаМилева

СГП

№ 964/03.11.2020 г. на адм.
ръководител на АП София

ОП Перник

20.01.2020 г.;
24.03.2020 г.

10

СП

от 08.09.2020 г.

2

НИП

1/ 01.08.2017 г. - за
срок от една година;
2/ 01.08.2018 г. - за
срок от една година;
3/ 01.08.2019 г. - за
срок от една година
4/ 4/ 15.09.2020 г. - за
срок от една година

АП София

41

2/Във връзка с предложение на адм.
ръководител на ОП Перник за
1/ Служебна необходимост с цел осигуряване на нормално
командироване на свободна длъжност в ОП
функциониране на ОП Перник.
Перник на Росица Недялкова Ранкова На основание чл. 140, ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 1, т. 2, б. "б" от
прокурор в РП Перник, командироване със
ЗСВ при спазване Правилата за командироване на съдии,
заповед № 45/13.01.2020 г. на апелативен
прокурори и следователи на ВСС.
прокурор на АП София, на основание чл.
На мястото на Николай Цветков - командирован да изпълнява
147, ал. 1, т. 2, б. "б" от ЗСВ за периода
функциите на прокурор в СП, за срок до завръщане на
20.01.2020 г. - 23.03.2020 г. след извършване
титуляра, но не по-късно от 23.03.2020 г.
на преценка относно акт. кадр. състояние на
ОПпПерник - наличие на служебна
Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител на СП за
командироване на Росица Тошева-Иванова - прокурор в СРП, в
СП; след изразено положително становище от
и.ф.адм.ръководител на СРП; констатирана служебна
необходимост от командироване на прокурори в СП поради
кадровата й необезпеченост - 17 /седемнадесет/ незаети щатни
длъжности "прокурор" и 12 /дванадесет/ прокурори,

Като постоянен преподавател по наказателно право и
процес на кандидатите за младши следователи за
съдебната учебна 2020 -2021 г.

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и
във връзка с реш. на Управителния
съвет на НИП по пр. № 117/13.07.2020
г., т. 7;
Удължен срок

05.11.2020 г.

С цел недопускане занижаване качеството на работа
командирова Русалина Михайлова-Милева прокурор в
СГП с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" да изпълнява
функциите на прокурор в АП София до изтичане мандата
на прокурор Димитър Боянов Стефанов от АП София
като изборен член на КАК към ПК на ВСС, считанато от
05.11.2020 г.

на свободна
щатна длъжност

На мястото на
Мариян Александров командирован в АП София.
За период от 12 месеца.

120

Светлана Асенова Божкова-Тепова

РП Бургас

№ РД-07-310/16.03.2020 г.
на главен прокурор

РП София

от 01.04.2020 г.

8

във връзка с постъпила молба от Светлана Божкова-Тепова прокурор в РП Бургас, за ковмандированев РП София, и след
преценка за служебна необходимост, поради кадрова
необезпеченост - 13 /тринадесет/ свободни щ.бр. "прокурор" м
РП София, командироване прокурори в други прокуратури,
наличие на фактически основания за командироване на
Светлана Божкжво-Тепова - притежаван необходимия
професионален стаж, доказан професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.

121

Светослав Каменов Милушев

РП София

№ РД-07-84/30.09.2020 г. на
адм.ръководител на СГП

СГП

от 01.10.2020 г.

2

Служебна необходимост, с цел недопускане увеличаването на
натовареността на прокурорите от СГП с оглед наблюдаваните
от тях дела с фактическа и правна сложност, както и такива с
висок обществен интерес.
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№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

122

123

124

125

126

Сийка Георгиева Милева

Силвия Луканова
Соколова

Снежана Стефанова
Стефанова-Торбова

Соня Георгиева Петковска

Станислав Христов Стойков

СпП

СпП

ОП София

1/ № РД-07-1/03.01.2020 г.
на главния прокурор
2/ № РД-07-87/23.01.2020 г.
на главния прокурор
3/ № РД-07-246/
02.03.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-326/
27.03.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-625/17.07.2020 г. на
главния прокурор

ВКП

АСпП

ВКП

1/ от 06.01.2020 г.
2/ от 24.01.2020 г.
3/ от 02.03.2020 г.

от 01.04.2020 г.

от 20.07.2020 г.

10

3/ Отпадане на основанието за
командироване на Сийка Милева прокурор в СП поради завръщане на
1/ Извършен анализ на актуалното кадрово състояние на ВКП и
работа след продължително отсъствие
установени 9 незаети щатни длъжности, с оглед изразеното
на прокурор Нели Златкова от отдел 06
положително становище от адм.ръководител на СП и след
"Административен" във ВКП, извършена
преценка на притежаваните от прокурор Сийка Милева
преценка за необходимост от
професионален стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП",
доказан професионализъм при изпълнение на длъжността и
командироване във ВКП с оглед кадрова
проверка на предпоставките по чл. 147, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ.
необезпеченост - свободни щатни
2/ Прекратяване командироването на свободна щатна
длъжности, наличие на фактически
длъжност, считано от 24.01.2020 г.
основания за командироване на
Командироване С.Милева на мястото на продължително
прокурор Сийка Милева - професионален
отсъствие на титуляр от ВКП, считано от 24.01.2020 г.
стаж и опит, ранг "прокурор във ВКП и
ВАП", доказан професионализъм при
изпълнине на длъжността.

8

Постъпило предложение от и.ф.адм. ръководител - апелативен
прокурор на АСП за командироване в АСП на Силвия Соколова прокурор в СП и след преценка за необходимост, обоснована с
кадровата необезпеченост на АСП - девет свободни щ.дл.
"прокурор", спецификата и характеран а дейността,
фактическите основания за командироване на прокурор
С.Соколова - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, ранг "п-р във ВКПи ВАП", доказан професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.

4

Предложение на зав.отдел 05 "Аналитичен" във ВКП за
командироване на Снежана Стефанова Стефанова-Торбова прокурор в ОП София, да изпълнява функциите на прокурор
във ВКП, след изразено положително становище от
адм.ръководител на ОП София; констатирана служебна
необходимост от командироване във ВКП, обоснована от
наличието на 12 /дванадесет/ свободни щатни длъжности и
освобождаването на трима прокурори от ВКП - Емилия Пенева,
Ирина Апостолова иВалентин Кирилов, от изпълнение на преки
служебни задължения поради участието им като членове на
Комисията по атестиране и конскурсите към Прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет и наличието на фактически
основания за командироване на прокурор Стефанова-Торбова притежаван юридически стаж над 24 години, ранг "прокурор във
ВКП и ВАП", положителна комплексна оценка "много добра" от
последното й атестиране.

РП София

№ РД-07-549/
01.07.2020 г. на главния
прокурор

СпП

от 02.07.2020 г.

5

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител на СП за
командироване на Соня Георгиева Петковска - прокурор в СРП
след преценка за необходимост от командироване в СП,
обоснована с кадрова необезпеченост, поради наличие на
незаети щатни длъжност; наличие на фактически основания за
командироване на Соня Петковска - притежаван ранг "прокурор
в ОП", професионален стаж и опит, както и доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

СГП

Заповед № ВСС7800/25.06.2019 г.

Европейска
служба за борба
с измамите към
ЕК (OLAF),
Брюксел

16.07.2019 г.

16

Командирован национален експерт в OLAF с Решение на
ПК на ВСС по Пр. 18/19.06.2019 г., т. 16
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За първоначален период от две
години

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

СГП

от 17.01.2011г.;
до 31.01.2014г.
от 01.02.2014г.
от 01.05.2014г.
за срок от
3 месеца
от 01.08.2014г.
за срок до
встъпване в
длъжност на назначен по
конкурс; от 12.09.2017 г. от 13.09.2018 г. -

118

Предложение от административния ръководител на СГП и след
преценка за необходимост от командироване в СГП, обснована
с натовареност поради кадрова необезпеченост - 6 /шест/
свободни щатни длъжности "прокурор", продължително
отсъствие на прокурори от СГП, поради командироване в други
прокуратури, спецификата и характеран а дейността, и
наличието на фактически основания за командироване на
прокурор от РП София Стефан Рачев - професионален стаж
иопит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения
при командироването му в СГП.

32

Молба от Т. Александрова и след преценка за
необходимост, поради кадрова необезпеченост свободни щатни длъжности - 19 щ.бр., продължително
отсъствие на прокурор, в отпуск поради бременност и
раждане, командировани прокурори от СРП в СГП и СП,
фактически основания за командироване на заявилия
желание прокурор и положително становище от прекия
административен ръководител.

1

Лични мотиви на магистрата; притежаван необходимия
професионален опит и стаж; "много добра" оценка от
последното периодично атестиране; съгласие от
адм.ръководител на РП Ботевград;
на основание чл. 140, ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 1, т. 2, б.
"в" от ЗСВ

4

Предложение на зав.отдел 01 "Специализиран" във ВКП за
командироване на Тихомир Петков Стоев - прокурор в АСП да
изпълнява функциите на прокурор във ВКП, след изразено
положително становище от и.ф.адм.ръководител на АСП;
констатирана служебна необходимост от командироване във
ВКП, обоснована от наличието на 12 /дванадесет/ свободни
щатни длъжности и освобождаването на трима прокурори от
ВКП - Емилия Пенева, Ирина Апостолова и Валентин Кирилов,
от изпълнение на преки служебни задължения поради
участието им като членове на Комисията по атестиране и
конскурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен
съвет и наличието на фактически основания за командироване
на прокурор Стоев - притежаван юридически стаж над 25
години, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", положителна
комплексна оценка "много добра" от последното атестиране.

10

Постъпило предварително писмено съгласие по чл. 227, ал. 1
ЗСВ от Тодор Иванов Денков - прокурор в СРП, командирован
със заповед на главния прокурор № РД-07-129/30.01.2020 г. да
изпълнява функциите на прокурор в СП за срок от 3 /три/
месеца, считано от 03.02.2020 г., след констатирана
необходимост от командироване на прокурори в СП поради
кадровата й необезпеченост - 15 /петнадесет/ незаети щатни
длъжности "прокурор" и 11 /единадесет/ командировани в други
прокуратури прокурори, които са възпрепятствани да
изпълняват длъжността си, преценка за наличието на
фактически основания за продължаване на командироването
на прокурор Денков - притежаван професионален стаж и опит,
ранг "прокурор в АП", както и на изискванията на чл. 227 ЗСВ.

127

128

129

130

131

Стефан Недялков Рачев

Таня Георгиева Александрова

Теодора Йонкова Йонова

Тихомир Петков Стоев

Тодор Иванов Денков

РП София

1/ № 18/11.01.2011г.;
2/ № 501/06.08.2013г.
3/ № 95/29.01.2014г.
4/№375/30.04.20914г.
5/ № 660/25.07.2014г.;
6/ № 740/12.09.2016 г. на апелативен
прокурор - София
7/ № 2780/12.09.2017 г.
на градски прокурор София
8/ № РД-07-1070/
12.09.2018 г. на
главния прокурор

РП Харманли

№ РД-07-367/
21.03.2018 г.
на главен прокурор

РП Благоевград

№ 837/18.09.2020 г. на
апелативен прокурор на АП
София

АСП

РП София

№ РД-07-631/
17.07.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-129/
30.01.2020 г. на главния
прокурор;
№ РД-07-351/ 04.05.2020 г. на
главния прокурор

РП София

РП София

ВКП

СпП

от 26.03.2018 г.

05.10.2020 г.

от 20.07.2020 г.

от 03.02.2020 г.
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за срок от 12 мес.; на мястото на
командированата на свободен щат в СП
прокурор Елица Василева за срок от 12
мес.

Да продължи да изпълнява
длъжността, на която е
командирован, до отпадане на
служебната необходимост, за срок
не повече от 12 /дванадесет/
месеца, считано от 03.02.2020 г.

№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

132

133

134

135

Тони Събчев Томов

Христо Благоев Кръстев

Христо Тодоров Колев

Цветана Валентинова
Бързинска

РП Варна

РП София

СлО - СГП

РП Бургас

№ 355/29.10.2020 г. на
административен ръководител
апелативен прокурор на АП
Варна

№ РД-07-548/
01.07.2020 г. на главния
прокурор

№ РД-07-1128/
20.09.2018 г. на
главния прокурор

№ РД-07-1049/
24.11.2020 г. на главния
прокурор

ОП Варна

СпП

СлО - СпП

РП Пловдив

от 02.11.2020 г.

от 02.07.2020 г.

от 25.09.2018 г.

1

Във връзка с постъпило предложение от адм. ръководител окръжен прокурор на ОП Варна за командироване на Тони
Събчев Томов - прокурор в РП Варна, след изразено
положително становище от адм. ръководител на РП Варна,
необходимост от командироване в ОП Варна, обоснована с
отсъствие на титуляр от ОП Варна, командирован в друга
прокуратура, наличие на фактически основания за
командироване напрокурор Тони Томов от РП Варна
притежаван необходим професионален стаж и опит, ранг
"прокурор във ВКП и ВАП" и положителна комплекса оценка
"много добра" от последното му атестиране

4

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител на СП за
командироване на Христо Благоев Кръстев - прокурор в СРП
след преценка за необходимост от командироване в СП,
обоснована с кадрова необезпеченост, поради наличие на
незаети щатни длъжност; наличие на фактически основания за
командироване на Христо Кръстев - притежаван ранг "прокурор
в АП", професионален стаж и опит, както и доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

26

Предложение от административния ръководител на СП за
командироване в СО в СП на Христо Т. Колев - следовател в
СО в СГП, след преценка за необходимост от командироване в
СО в СП, обоснована с натовареност, поради кадрова
необезпеченост - свободни осемнадесет щатни длъжности за
следовател, спецификата и характера на дейността, и
фактически основания за командироване на предложения
следовател - притежаван необходимия професионален стаж и
опит, доказан професионализъм при изпълнение на служебните
задължения.

Постъпила молба от Цветана Бързинска - прокурор в РП
Бургас, за командироване в РП Пловдив, след изразено
положително становище от адм.ръководител на РП Бургас,
констатирана служебна необходимост от командироване в РП
Пловдив, поради продължително отсъствие на прокурори,
командировани в други прокуратури; наличие на фактически
основания за командироване на прокурор Цветана Бързинска над две години на длъжност "прокурор" в РП Бургас.

от 01.12.2020 г.
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Цветослав Костадинов
Вергов

СпП

№ РД-07-128/
30.01.2020 г. на главния
прокурор

АСпП

от 03.02.2020 г.

10

Постъпило предложение от и.ф.адм.ръководител - апелативен
прокурор на АСП, за командироване в АСП на Цветослав
Вергов - прокурор в СП и след преценка за необходимост,
обоснована с кадровата необезпеченост на АСП - девет
свободни щатни длъжности "прокурор", спецификата и
На мястото на
характера на дейността, фактическите основания за
командирован прокурор в друга прокуратура.
командироване на прокурор Цв.Вергов - притежаван
необходимия професионален стаж и опит, ранг "прокурор във
ВКП и ВАП", доказан професионализъм при изпълнение на
служебните задължения.
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Чудомир Любомиров Спасов

РП София

№ РД-07-73/06.08.2020 г. на
адм. ръководител на СГП

СГП

17.08.2020 г.

3

Служебна необходимост, с цел недопускане увеличаването на
натовареността на прокурорите от СГП с оглед на
за срок от 12 месеца, на мястото на Зорница
наблюдаваните от тях дела с фактическа и правна сложност,
Таскова, командирована в ВКП
както и такива с висок обществен интерес
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№

Име на командирования магистрат

Месторабота на
магистрата

№ на заповед за
командироване

Орган, в който
е
командирован

Срок на
командироване
(от......до)

Продължителност
на
командироването
(в месеци)*

Мотиви

Забележки

а

1

2

3

4

5

6

7

8

ВОП София

1/ № РД-07-1360/
27.05.2016 г.;
2/ № РД-07-1618/10.08.2016 г.
3/ № РД-07-687/
03.07.2017 г.;
4/ № РД-07-1168/
01.10.2018 г. на главния
прокурор

54

Постъпило предложение от адм.ръководител на СГП и след
преценка за необходимост от командироване в СГП,
обоснована с натовареност поради кадрова необезпеченост - 6
/шест/ свободни щатни длъжности "прокурор", продължително
отсъствие на прокурори от СГП, поради командироване в други
прокуратури, спецификата и характера на дейността, и
наличието на фактически основания за командироване на
прокурор от ВОП София Юл. Лефтеров - професионален стаж и
опит, ранг "прокурор във ВКП и ВАП", доказан
професионализъм при изпълнение на служебните задължения
при командироването му в СГП.
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Юлиан Станиславов Лефтеров
майор

СГП

от 30.05.2016 г. -;
от 03.07.2017 г. -;
от 01.10.2018 г. -

* Забележка :
В колона 6 продължителността на командированите магистрати е изчислена до 30.11.2020 г.
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