
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА 

ВРЪЗКА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 18 СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет 

 

 

ОТСЪСТВА Иван Гешев 

 

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

на Висшия съдебен съвет 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

 

Откриване на заседанието – 17.00 ч. 

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добър ден, колеги! Откривам поредното 

извънредно заседание на Прокурорската колегия с една-единствена 

точка от дневния ред – регистрация на юридически лица с нестопанска 

цел, определени за извършване на общественополезна дейност, да 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-09-18-vkv.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Res-KP-2020-09-18-vkv.pdf
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участват като наблюдатели в изборния процес за член на Висшия 

съдебен съвет от квотата на прокурорите. 

Някакви допълнения към дневния ред? Няма. 

Гласуваме. В залата – 2. Онлайн ще ми подскаже ли някой 

колко са, не виждам другите? 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Аз съм „за“. Мутафова съм аз, за 

протокола. 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: И аз. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: 8 гласа „за“, няма „против“. Приема се. 

Кой докладва точката? 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: Аз ще я докладвам. Калина Чапкънова 

съм. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Госпожо Чапкънова, заповядайте! 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: Колеги, във връзка с предстоящото 

утре Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия 

съдебен съвет от Прокурорската колегия, в съответствие със Закона за 

съдебната власт и Правилата за провеждане на избори на членове на 

Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, и по-

конкретно чл. 30, ал. 1, на всеки етап от изборния процес могат да 

присъстват наблюдатели, които са изрично упълномощени 

представители на юридически лица с нестопанска цел, определени за 

извършване на общественополезна дейност, и които се регистрират от 

колегията на Висшия съдебен съвет, в случая Прокурорската колегия, 

до първата събота на Общото събрание, като правилата и законът 

определят условията, на които следва да отговарят тези представители. 

До настоящия момент – вече е 17.05 ч., в администрацията на 

Висшия съдебен съвет са постъпили три заявления, като и трите 

заявления са надлежно проверени. В тази насока е и приложеният 
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доклад от директора на Дирекция „Правна“, който е качен на вашите 

монитори. 

Предлагам Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

да вземе решение, с което да регистрираме следните представители на 

сдружение с нестопанска цел, а именно: председателят на Асоциация 

„Форум“ и на Граждански съвет към ВСС – г-жа Мария Карагьозова, 

която всъщност да бъде регистрирана като наблюдател за датите 

19.09.2020 г. и 26.09.2020 г. на провеждащото се Общо събрание на 

прокурорите. 

Следващият е адвокат Росен Пенчев Рашков, също за двете 

дати, така както е предложено като диспозитив на решението, като 

представител на Сдружение с нестопанска с обществена полза 

„Обединение на свободните адвокати“. 

И последно, отново за двете дати, да бъде регистриран 

Николай Събев Михайлов – председател на „Съюз на младите юристи“. 

И трите заявления са подадени в срока, който е предвиден в 

чл. 30, ал. 1 от Правилата, и съответно отговарят на изискванията на 

закона и на правилата, поради което могат да се регистрират от 

Прокурорската колегия. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Благодаря, г-жо Чапкънова! 

Колеги, режимът е регистрационен. Някакви становища, 

изказвания има ли? 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Господин Диков, само да направя едно 

уточнение. По отношение на първото сдружение – Асоциация „Форум, 

колегата Карагьозова да бъде регистрирана за 19.09.2020 г., а за 

колегата Татяна Лисичкова за 26.09.2020 г. е направено искането. 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: Да, точно така. Извинявайте! 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Добре. Колеги, изказвания имаме ли по 

въпроса? Не виждам. 
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Тогава режим на гласуване. Който е „за“ да бъдат 

регистрирани, моля да гласува! Гласуваме анблок, нали така? (Гласове: 

Да, да.) 

Господин Дамянов, ще подскажете ли? 

ОГНЯН ДАМЯНОВ: Двама от залата и онлайн 6. 

ГЕОРГИ КУЗМАНОВ: Осем „за“. 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Осем „за“, „против“ няма. Приема се. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

1. ОТНОСНО: Произнасяне по заявления за регистрация на 

юридически лица с нестопанска цел, по реда на чл. 29м от ЗСВ, които 

изрично са упълномощили представители като наблюдатели за участие 

в Общите събрания на прокурорите за избор на член на Висшия 

съдебен съвет на 19.09.2020 г. и 26.09.2020 г. 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

РЕГИСТРИРА на основание чл. 29м, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт и чл. 30, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори 

на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и 

следователите, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание 

на прокурорите, насрочено за 19.09.2020 г. и 26.09.2020 г., следните 

юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на 

общественополезна дейност: 

 

1. Сдружение „Асоциация „Форум“, с изрично 

упълномощени представители, като наблюдатели в избора: 

- Мария Венциславова Карагьозова – за 19.09.2020 г.  

- Татяна Йорданова Лисичкова – за 26.09.2020 г.  
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2. Сдружение „Обединение на свободните адвокати“, с 

изрично упълномощен представител като наблюдател в избора: 

 

- Росен Пенчев Рашков – за 19.09.2020 г. и 26.09.2020 г.  

 

3. Сдружение „Съюз на младите юристи“, с изрично 

упълномощен представител като наблюдател в избора: 

- Николай Събев Михайлов - за 19.09.2020 г. и 26.09.2020 г.  

 

 

ЕВГЕНИ ДИКОВ: Изчерпахме дневния ред. 

Благодаря, колеги, за участието! Приятни празници! 

 

 

Закриване на заседанието – 17.05 ч. 

 

Стенограф: 

Лидия Здравкова 

 

(Изготвен на 02.10.2020 г.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

ЕВГЕНИ ДИКОВ 

 


