
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА 

ВРЪЗКА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 11 НОЕМВРИ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – главен прокурор на Република 

България 

 

ОТСЪСТВАТ: Евгени Диков, Огнян Дамянов 

 

На заседанието присъства Тихомир Димитров – главен секретар на 

Висшия съдебен съвет 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

Откриване на заседанието – 13.40 ч. 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Здравейте, колеги! Днес в дневния ред на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са включени 9 точки. 

Постъпили са предложения за включване на 5 допълнителни точки в 

дневния ред за днешното заседание. Има ли изказвания относно 

включването на тези допълнителни точки? Не виждам. Предлагам, ако 

сте съгласни, да гласуваме анблок така предложения дневен ред от 9 

точки плюс петте допълнителни, които са постъпили. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/29/Res-KP-2020-11-11-vkv-0.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/29/Res-KP-2020-11-11-vkv-0.pdf
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Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да 

гласува! 

8 гласа „за“, 0 гласа „против“. Така предложеният дневен ред 

се приема. 

 

(след проведеното гласуване с вдигане на ръка) 

По внесените допълнения и на основание последвалите 

разисквания по дневния ред 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни 

точки: 

10. Проект на решение по предложението на 

административния ръководител на Районна прокуратура - Разград за 

назначаване на Данислав Димитров Николов - прокурор в Районна 

прокуратура - Разград, на длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - 

Разград.  

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

 

11. Проект на решение за придобиване статут на 

несменяемост на Живко Стоянов Велев - прокурор в Районна 

прокуратура - Стара Загора.  

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

 

12. Проект на решение за извънредно атестиране на Мила 

Стефанова Стайкова - и.ф. административен ръководител - районен 
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прокурор и заместник на административния ръководител – заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

 

13. Проект на решение за извънредно атестиране на Антония 

Дончева Богданова – Делчева – прокурор в Софийска районна 

прокуратура.  

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

 

14. Проект на решение за извънредно атестиране на Аделина 

Вергилова Борисова - Алексиева - и.ф. административен ръководител – 

районен прокурор на Районна прокуратура – Перник. 

Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Започваме с точка 1 от дневния ред: Избор на 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура-Ловеч. Кандидатът е един – Цветомир Милков Папурков – 

изпълняващ функциите „административен ръководител – районен 

прокурор“ на Районна прокуратура-Ловеч. Вносител е Комисията по 

атестирането и конкурсите. Предполагам, че г-жа Мутафова ще 

докладва. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Аз ще докладвам, г-н Главен прокурор. 

ИВАН ГЕШЕВ: Заповядайте! 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Колеги, представям ви становище на 

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по чл. 169,  ал. 1 от Закона за съдебната власт 

относно професионалните качества на Цветомир Милков Папурков – 

изпълняващ функциите „административен ръководител – районен 
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прокурор“ на Районна прокуратура-Ловеч, кандидат за административен 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Ловеч. 

Прокурор Цветомир Милков Папурков притежава изискуемия 

юридически стаж по чл. 170, ал. 1 от Закона за съдебната власт – най-

малко 5 години. Към 20.08.2020 г. юридическият му стаж е 16 години, 8 

месеца и 21 дни. 

На кандидата не са поставяни въпроси по реда на чл. 50-52 

от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на 

административни ръководители в органите на съдебната власт. 

Въз основа на цялостния анализ на работата на Цветомир 

Милков Папурков и направения такъв от страна на Комисията по 

атестирането и конкурсите, от изпълняващия функциите 

„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна 

прокуратура-Ловеч, и на проверените документи, Комисията по 

атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет, на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1/09.02.2017 г. 

за конкурсите за магистрати и за избор на административни 

ръководители в органите на съдебната власт, счита, че липсват данни, 

поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор 

Цветомир Папурков спрямо длъжността, за която кандидатства – 

„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна 

прокуратура-Ловеч. 

Кандидатът е запознат със становището на 04.11.2020 г. и 

няма забележки към него. 

Ако нямате бележки, можем да го поканим за изслушване. 

ИВАН ГЕШЕВ: Да. Колеги, да поканим кандидата. 

 

(Цветомир Папурков влиза в залата) 
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ИВАН ГЕШЕВ: Заповядайте, колега! 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: Добър ден на всички. 

ИВАН ГЕШЕВ: Здравейте, колега! Запознати сме с 

концепцията Ви. Молбата ми е по-синтезирано да изложите най-важните 

тези, които сте застъпил в тази концепция, и евентуално някои нови 

акценти, които не се съдържат в нея, на които смятате да обърнете 

внимание. Разбира се, по никакъв начин не Ви ограничаваме времево да 

изложите вижданията си за ръководството на Районна прокуратура-

Ловеч. Слушаме Ви, колега. 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: Уважаеми г-н Главен прокурор, 

Уважаеми членове на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет, 

Днес се явявам пред вас като кандидат за втори мандат за 

административен ръководител на Районна прокуратура-Ловеч, тъй като 

съм уверен, че имам професионален и административен опит, както и 

волята да ръководя това звено на Прокуратурата, за да изпълнява то 

целите, които стоят пред него. Считам, че мога да се справя с голямото 

предизвикателство – окрупняването на всички районни прокуратури от 

Ловешка област към Районна прокуратура-Ловеч. 

С няколко изречения само ще отбележа дейността на 

Районна прокуратура-Ловеч през изминалите пет години, през които 

положихме необходимите усилия, за да подобрим работата. Значително 

беше намален броят на върнатите от съда дела, като за 2019 г. имаме 

само едно върнато дело. Оправдателните присъди също бяха сведени 

до минимум, като през 2018 г. нямаме нито една оправдателна присъда 

или решение. Беше увеличен и броят на бързите производства. Считам, 

че постигнахме много добър синхрон с Окръжна прокуратура-Ловеч, като 

се стремим пълно, изчерпателно и своевременно да изпълняваме 

поставените ни задачи. 
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По отношение на бъдещото развитие на Районна 

прокуратура-Ловеч. В концепцията съм изложил няколко мерки, които 

считам, че следва да бъдат изпълнявани през годините, като ще се спра 

само на някои от тях. Дейността на Районна прокуратура-Ловеч трябва 

да продължи да се развива и усъвършенства в няколко посоки. 

Първата краткосрочна цел с особена важност е създаването 

на необходимата организация на работа за бъдещите три териториални 

отделения след 01.01.2021 г. Личното ми мнение е, че този подход на 

преструктуриране е, първо, необходим, второ, подходящ, 

целесъобразен и успешен. Съобразно това, което знам от разговорите с 

прокуратурите, които минаха първия и втория етап, безспорно се 

постига изравняване на натовареността между прокурорите в съдебния 

район и в така окрупнената прокуратура. Всички колеги от съдебния 

район се познаваме и заедно ще направим всичко възможно преходът 

да бъде плавен и успешен. Смятам, че оптимизацията е нещо 

необходимо. Аз самият съм работил в прокуратура с трима магистрати, 

като няколко години работихме с непълен щат и знам какви трудности 

има, които това преструктуриране решава. 

С оглед спецификата на Ловешкия регион, разстоянието 

между областния град, и най-вече между Луковит и Тетевен, считам, че 

е необходимо да има още един заместник-районен прокурор, който 

освен задълженията си на прокурор да извършва анализ на проблемите 

за дейността на териториалните отделения и да е в помощ на районния 

прокурор в дейността му, касаеща тях. Считам, че запазване на 

териториалния принцип на разпределение на работата е удачно. Всеки 

район има своите специфики, а като цяло натовареността на Ловеч, 

Троян и Луковит е приблизително еднаква. Най-висока натовареност е 

на Районна прокуратура-Тетевен, което означава, че ще има нужда от 

мерки за изравняване на натовареността с останалите, които може да се 
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изразят в разпределяне на преписки от това териториално отделение 

между останалите, както и при необходимост от изпращане на прокурор 

на място за определен период от време. Считам, че с времето при 

непрекъснат контрол и наблюдение на натовареността чрез способите 

на УИС и оперативните справки ще може да се реагира своевременно. 

Изключителен плюс за Ловешкия съдебен район и за районните 

прокуратури е, че щатът е пълен, с изключение на една незаета бройка 

в Тетевен. 

Друга цел в работата ми ще бъде своевременно приключване 

на досъдебните производства с по-продължителен срок на разследване, 

които макар и да са малко на брой, следва да бъдат сведени до 

минимум. Естествено друг приоритет в работата ще бъде този за 

спазване на законоустановените срокове. През първия ми мандат 

въведох ежеседмични справки за организацията на работа, за 

преписките и делата с изтичащ срок за произнасяне от прокурор, 

включващи и досъдебните производства с изтичащ срок на разследване 

след 14 дни. В резултат на това значително се подобри и работата по 

произнасянето на прокурорите в законоустановения срок. 

При нас стриктно се съблюдава (и това трябва да продължи) 

по отношение на лицата с неприключените наказателни производства 

да бъдат предприемани адекватни мерки за неотклонение, така че да се 

обезпечи, от една страна, бързото и успешно приключване на дело, а от 

друга, да се попречи на извършителя да извърши нови престъпления. 

Макар и да са добри резултатите, считам, че още може да се повиши 

ефективността по делата, свързани с конвенционалната престъпност. 

Приоритет ще бъде, разбира се, и медийната политика, която 

не може да се различава от медийната политика на Прокуратурата на 

Република България. Изграждането на високо доверие в обществото и 

гражданите може да се постигне с обективно представяне на 
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прокурорската работа в медиите чрез предоставяне на навременна, 

балансирана, точна и недвусмислена информация с цел утвърждаване 

на облика на институцията като такава, работеща изцяло в интерес на 

гражданите. С оглед на това всеки по-значим случай, свързан с взимане 

на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ или осъждане на 

лице, следва да намери медийно отражение. 

В заключение бих казал, че ще продължа да изисквам и за в 

бъдеще поддържането на колегиална и етична атмосфера между всички 

прокурори и служители, тъй като смятам, че прокурорската работа е 

екипна, а добрите резултати в работата са възможни само с общите 

усилия на работещите. 

Благодаря ви! 

ИВАН ГЕШЕВ: Благодаря, колега! Заповядайте за въпроси 

към колегата. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Аз имам въпроси. 

ИВАН ГЕШЕВ: Да, слушам, г-жо Мутафова. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Колега Папурков, имам два въпроса 

към Вас. Единият ми въпрос е свързан с обстоятелството, че Вие 

кандидатствате за втори управленски мандат. Може ли да кажете има ли 

някой приоритет от тези, които са били заложени при кандидатстването 

Ви за първия управленски мандат, който не сте изпълнил, и ако има 

такъв, поради какви причини това не се е случило? И смятате ли да 

продължите работата по него през следващия период, ако бъдете 

избран? 

Вторият ми въпрос е следният. Вие казахте, че един от 

приоритетите Ви, ако бъдете избран за втори управленски мандат, ще 

бъде, борбата с конвенционалната престъпност. Този приоритет е 

приоритет също на цялата Прокуратура на Република България и 

правилно това е тема, която засяга цялото население на Република 
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България. Искам да ми кажете в контекста на обстоятелството, че от 

01.01.2021 г. административният район на Районна прокуратура-Ловеч 

ще бъде значително увеличен с приобщаването на три районни 

прокуратури (ако не се лъжа – Луковит, Тетевен и Троян. Нали така, не 

бъркам?), в тази връзка може ли да посочите едно предложение или 

една мярка, която смятате, че ще вземете във връзка с множеството 

селски райони и селища, отдалечени, които ще се присъединят към 

района на Районна прокуратура-Ловеч, можете ли да посочите една 

мярка, която смятате да предприемете във връзка с повишаване 

ефективността на борбата на прокуратурата с конвенционалната 

престъпност? 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: За първия въпрос – дали има някоя 

от целите, които съм си поставил – не, няма неизпълнени, няма 

неподобрени резултати. Може би все още могат да се подобрят – като 

възлагането на делата на следовател. Това е едно от нещата. И още 

повече съкращаване на сроковете за разследване (вече го изложих), 

сроковете, продължителността на разследването в досъдебната фаза. 

При нас има кадрови проблем с разследващите полицаи – 12 са били 

реално работили от 17 по щат. Последните две-три години напуснаха 4-

5 много опитни разследващи полицаи. На новите им е необходимо 

време, докато свикнат. Това е отговорът ми. 

Приоритетът за ефективността. Аз съм работил и се 

познавам с четирима от шестте началника на районното управление и 

ако ми бъде гласувано доверие, смятам да проведа една среща с тях за 

учестяване на специализираните операции против битовата 

престъпност и това, което правим в момента – ако установим един 

извършител да е извършил две или три деяния, той бива задържан. 

ИВАН ГЕШЕВ: Госпожо Мутафова, Вие имате допълнителни 

въпроси? 
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ГЕРГАНА МУТАФОВА: Не, нямам, г-н Гешев. Исках да 

благодаря за отговорите. 

ИВАН ГЕШЕВ: Един въпрос от мен. Колега, как оценявате 

(въпреки че това е малко встрани от днешната процедура) резултатите, 

свързани с темата „противодействие на битовата престъпност“ в района 

на Районна прокуратура-Ловеч от началото на годината? Имате ли 

наблюдения дали това е довело до намаляване (да го наречем по този 

начин) на този вид престъпност на територията на Районна прокуратура-

Ловеч? Също така да ми отговорите на въпроса за инициативата, за 

дейността на прокуратурата, касаеща противодействие на 

разпространението на наркотични вещества, основно по училища и 

други учебни заведения. 

Благодаря Ви, колега! 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: Определено има много голям ефект 

от тези операции и аз затова казах, че трябва да бъдат правени по-

често. Значително намаляха кражбите и грабежите, изобщо 

инцидентите, свързани с тази битова престъпност, включая и заканите 

за убийство, които често се срещат и се образуват преписки при нас. 

Мисля, че тази година водим дела за наркотици и е заловено 

рекордно количество марихуана. Да, някои от делата са на Окръжна 

прокуратура, но има доста дела и при нас за държане на наркотични 

вещества. Миналата седмица бяха хванали трима извършители при 

една такава операция. Така че тези действия на прокуратурата имат 

значителен отзвук и ефект, образуват се дела и се осъждат лица. 

ИВАН ГЕШЕВ: Благодаря Ви, колега! Други въпроси от 

колегите? Евгени Иванов, г-н Найденов, след това г-жа Чапкънова – по 

реда на вдигане на ръка. 

Господин Иванов. 

ЕВГЕНИ ИВАНОВ: Отстъпвам си реда на колегата Чапкънова. 
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ИВАН ГЕШЕВ: Госпожо Чапкънова, заповядайте! 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: Благодаря Ви! Моят въпрос е съвсем 

кратък, тъй като вече единият от въпросите, който смятах да задам, 

г-жа Мутафова го зададе. Аз взимам повод от онова, което кандидатът 

каза и наблегна на два основни приоритети. Това беше именно борбата 

с конвенционалната престъпност. Той отговори, посочи една от мерките. 

Вторият приоритет, който посочи, това беше подобряване на медийната 

политика на прокуратурата като цяло, като той загатна донякъде какво 

възнамерява занапред да стори в прокуратурата, в случай че му бъде 

гласувано доверие. Но аз искам, ако може, малко по-конкретно да каже 

какво предвижда по-различно от това, което до този момент е правено в 

прокуратурата, с оглед подобряване на медийния облик на 

прокуратурата, която евентуално ще продължи да ръководи. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колега, заповядайте! 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: Благодаря! Това, което смятам да 

направя, е лично аз да се заема с подаването на информация към 

говорителя на Районна прокуратура, тъй като административният 

ръководител е винаги най-добре осведомен какво се случва на 

територията. Предвид и по-голямата прокуратура, която става след 

01.01.2021 г., информацията най-добре би имал административният 

ръководител. И в разговори с говорителя на Окръжна прокуратура, с 

окръжния прокурор ще изготвяме съобщения, както казах, за взети 

мерки за неотклонение, за образувани дела, които са значими за 

обществото в нашата област тогава. Това е. 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: Благодаря, колега! 

ИВАН ГЕШЕВ: Благодаря Ви, колега! 

Господин Иванов. 

ЕВГЕНИ ИВАНОВ: Благодаря! Колега Папурков, за мен някак 

си винаги водещ елемент за добрата работа в една прокуратура (поне 
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според мен) е да има в нея добър климат – климат на колегиалност, 

климат на взаимно уважение. Според мен при една такава позитивна 

обстановка човек може да даде много повече от себе си в работата, да 

постига по-добри резултати, защото един мотивиран човек и един 

отиващ с удоволствие на работа човек съм сигурен, че може да свърши 

много повече, дори и да надхвърли способностите си. В този ред на 

мисли искам да Ви попитам следното. Вие споменахте за климата в 

прокуратурата, но според Вас климатът в ръководената досега от Вас 

прокуратура добър ли е? И ако е така (аз имам впечатления, но все пак 

искам да го чуя и от Вас), в какви отношения сте с другите три 

прокуратури, които предстои да станат териториални отделения, защото 

вие ставате една голяма прокуратура след 1-ви януари, в какви 

отношения сте с колегите от трите районни прокуратури? И смятате ли 

да продължите да поддържате такъв позитивен дух на колегиалност, за 

да върви по-добре работата във вече окрупнената прокуратура? 

Благодаря Ви! 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: Благодаря! Микроклиматът в 

Районна прокуратура-Ловеч според мен е много добър. Ние се 

намираме в много добри отношения с Окръжната прокуратура, която се 

помещава на същия етаж. Тези резултати, които посочих за последните 

пет години (2018 г. – нито една оправдателна присъда, 2019 г. – само 

едно върнато дело, и то в края на годината), мисля, че отговарят на 

въпроса каква е обстановката и как колегите идват на работа, и го 

показват с работата си и резултатите от нея. С колегите от трите 

районни прокуратури се намираме в колегиални отношения. Специално 

с административните ръководители последната година си говорим почти 

всяка седмица – чуваме се или се виждаме. С останалите колеги също 

се познаваме. Аз затова казах, че и с тяхно съдействие реформата ще 

бъде проведена успешно. 
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Благодаря! 

ИВАН ГЕШЕВ: И аз благодаря, колега. Господин Иванов, 

допълнителни въпроси имате ли, или да дам думата на колегата 

Найденов? Имаше въпрос г-н Найденов. Не го виждам, може би е 

излязъл от стаята си. Господин Иванов, Вие виждате ли онлайн 

г-н Найденов? Или някакъв технически проблем възникна? 

ЕВГЕНИ ИВАНОВ: Не го виждам, изчезна от екрана. 

ЙОРДАН СТОЕВ: И от залата не се вижда. 

ИВАН ГЕШЕВ: Ако може една минута почивка, да се 

изключим за една минута, за да се чуем с г-н Найденов, който вероятно 

има технически проблем, но искаше да зададе въпрос. 

(след почивката) 

ИВАН ГЕШЕВ: Колегата Найденов има технически проблем, 

опитва се да го отстрани, затова ме помоли да задам към кандидата 

следния въпрос. По Ваше искане са образувани дисциплинарни 

производства по отношение на магистрати за нарушения, свързани със 

сроковете за разследване и извършване на проверки. Как виждате това 

като проблем в Районна прокуратура-Ловеч? 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: По моя инициатива е образувано 

само едно дисциплинарно производство и е наложено наказание на 

колегата „Забележка“. То беше за забавени дела, които са му 

докладвани. В края на миналата година от Инспектората на ВКП беше 

извършена проверка и беше отправена препоръка за налагане на 

наказание „Забележка“ на един колега. Аз образувах дисциплинарно 

производство и наложих дисциплинарното наказание „Забележка“ за 

забавянето на едно дело. Това са дисциплинарните наказания. 

ИВАН ГЕШЕВ: Добре, колега, разбрах Ви. Колеги, други 

въпроси? Имаме ли други въпроси, колеги? (Няма.) 

Ще помоля колегата да изчака отвън. 
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(Цветомир Папурков излиза от залата) 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, относно кандидата изказвания има ли? 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Да се изкажа аз от залата? 

ИВАН ГЕШЕВ: Да, г-жа Мутафова. 

ГЕРГАНА МУТАФОВА: Колеги, аз ще подкрепя кандидатурата 

на г-н Папурков за втори управленски мандат като административен 

ръководител на Районна прокуратура-Ловеч по две прости причини. 

Заложените от него приоритети и краткият доклад за свършената работа 

през последните пет години удовлетворяват моите виждания за това 

какви са важните приоритети на Прокуратурата на Република България 

през следващите години. Те съвпадат с приоритетите на цялата 

Прокуратура на Република България и аз ги подкрепям. Също така 

свършената през последните пет години работа в Районна прокуратура-

Ловеч показва една трайна тенденция към качество и срочност на това, 

което е заложено като основни функции на прокуратурата. 

На второ място. Това, което каза днес пред нас колегата 

Папурков – за доброто взаимодействие, което те имат с Окръжна 

прокуратура-Ловеч, с разследващите органи, със следствието, следва 

да бъде подкрепено, както и приоритетите, които той си поставя за 

следващите пет години, ако бъде избран за административен 

ръководител, считам, че отговарят на моите виждания за едно 

качествено управление на прокуратурата. Той има ясно съзнание за 

проблемите, които предстоят пред него като административен 

ръководител с оглед предстоящата реформа на съдебния район на 

Ловеч като цяло и околните районни прокуратури, има визия за това как 

следва да бъдат решени тези проблеми и предизвикателства, които 
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стоят пред него. Затова аз ще го подкрепя във втори управленски 

мандат. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, други изказвания относно кандидата? 

Г-жа Чапкънова, Вие сте. После г-жа Бошнакова и после 

г-н Иванов. 

КАЛИНА ЧАПКЪНОВА: Аз ще бъда съвсем кратка, колеги. Аз 

също ще подкрепя кандидата. На мен ми допадна ентусиазма и силите, 

и желанието, което кандидата демонстрира пред нас да продължи вече 

започнатата работа в продължение на пет  години и отново да оглави 

Районната прокуратура. Аз си мисля и съм убедена, че този ентусиазъм 

е действително реален, и че колегата би се справил успешно и в 

следващите пет години и затова  съдя от постигнатите резултати, които 

има до този момент прокуратурата. На мен също ми допадна и 

обстоятелството, че кандидата има ясна визия за това какво предстои 

пред него в следващите пет години в случай, че му бъде гласувано 

доверие и има ясно очертани начини как точно да реализира всички 

онези приоритети, които е начертал в концепцията си и които много 

убедително считам, че защити днес пред нас. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Благодаря Ви, колежке Чапкънова. 

Г-жа Бошнакова. 

 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Колеги, аз само едно изречение 

ще кажа. Много се каза за колегата, хареса ми това, че той не се 

страхува да предприема непопулярни мерки, каквито са  

дисциплинарните наказания и процедури когато това е необходимо и в 

полза на работата. Това ме спечели определено и аз ще го подкрепя. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Благодаря Ви, колежке Бошнакова. 
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Г-н Иванов. 

ЕВГЕНИ ИВАНОВ: Колеги, аз също ще подкрепя тази 

кандидатура. Имам удоволствието да познавам колегата Цветомир 

Папурков и лично, и както него така познавам и окръжния прокурор г-н 

Валентин Вълков и знам, че те работят много добре в екип там. Там 

наистина координацията и взаимодействието, и съвместната работа, и 

помощта между Окръжната и Районна прокуратура са на такова ниво, че 

спокойно може да им завиждат другите прокуратури. Наистина климатът 

в прокуратурата е изключително добър, а колегата Папурков е и волеви, 

и диалогичен, неконфликтен човек и освен като професионалист, добър 

професионалист, както го познаваме всички ние и по работата му и по 

докладите, които са пред нас аз мисля, че той е и добър човек, а това е 

изключително важно обстоятелство да бъде и добър административен 

ръководител. Затова аз си мисля, че той ще изпълни целите, които си е 

поставил, даже ще ги преизпълни, мисля, че прокуратурата ще 

продължи под негово ръководство да работи така добре както и досега, 

и ще надгражда постигнатото и мисля, че той ще съумее по възможно 

най-добрия начин да довърши реформата в Районната прокуратура 

Ловеч и окрупняването. Затова аз ще го подкрепя. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Благодаря, колега Иванов. 

Други изказвания? Не виждам. В такъв случай, колеги, да 

преминем към гласуване. Който е съгласен и е "за" кандидата Цветомир 

Милков Папурков да бъде избран за административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура в гр. Ловеч, моля да гласува. 

Който е "за". Виждам двама в залата и пет сме он-лайн, така че 7 гласа 

"за". "Против"? "Против" няма. Г-н Найденов продължава да има 

проблем, така че със 7 гласа "за" и 0 "против" колегата е избран на 

длъжността, за която кандидатства. 
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/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

1. ОТНОСНО: Административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - Ловеч 

Кандидат: 

- Цветомир Милков Папурков - изпълняващ функциите 

„административен ръководител - районен прокурор" на Районна 

прокуратура - Ловеч, с ранг „прокурор в АП" 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 7 

гласа „За", 0 гласа „Против", на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, 

НАЗНАЧАВА Цветомир Милков Папурков - изпълняващ функциите 

„административен ръководител - районен прокурор" на Районна 

прокуратура - Ловеч, на длъжността „административен ръководител 

- районен прокурор" на Районна прокуратура - Ловеч, с ранг 

„прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни 

работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Моля, да поканите кандидата да влезе в 

залата да види резултата. 

/В залата влиза Цветомир Папурков/ 

Колега, не знам дали да кажа честито, но със 7 гласа "за" и 0 

"против" сте избран и Ви гласува доверие Прокурорската колегия за 

втори мандат като административен ръководител - районен прокурор на 
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гр. Ловеч. Казвам, че не знам дали е за честитене, но все пак Ви 

честитя, защото пред Вас ще стоят сериозни предизвикателства най-

вече свързани с процеса на окрупняване на прокуратурите, които ще се 

влеят, да го кажем по този начин, в Районна прокуратура гр. Ловеч, 

включително кадрови и всякакви проблеми и се надявам, и съм сигурен, 

и поне Прокурорската колегия с това гласуване показа, че със сигурност 

ще се справите с тази задача. Това, което съм казал ще го кажа и на Вас 

- целта е да протече минимално безболезнено този процес, 

включително и да се съхранят работните места за колегите, които е 

възможно, защото знаете, че този процес ще е болезнен и ще е свързан 

и със съкращаване на съдебни служители.  

Другото, което мога да кажа е, че Ви пожелавам успех и 

приятен път, и поздрави на колегите от град Ловеч, и в тези времена 

пожелайте здраве и на Вас, и на семействата на всички колеги от град 

Ловеч. Приятен ден, колега. 

ЦВЕТОМИР ПАПУРКОВ: Благодаря ви за гласуваното 

доверие и лека работа ви желая и здраве! 

ИВАН ГЕШЕВ: Успех, колега! 

/От залата излиза Цветомир Папурков/ 

Колеги, минаваме към втора точка от дневния ред  - 

Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС. 

Решение № 13088 от 22.10.2020 г. на Върховния административен съд - 

5-членен състав - 2-ра колегия, по административно дело № 6987 от 

2020 г., с което оставя в сила Решение № 5019 от 28.4.2020 г., 

постановено по административно дело 388 от 2020 г. на тричленен 

състав на ВАС - 6-то отделение. Внася комисия "Дисциплинарна дейност 

и взаимодействие с ИВСС". 

Колежката Бошнакова. 
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СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Колеги, както каза г-н главният 

прокурор, нашата комисия "Дисциплинарна дейност и взаимодействие с 

ИВСС" към Прокурорската колегия предлага на Прокурорската колегия 

следния диспозитив: Приема за сведение Решение № 13088 от 

22.10.2020 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ 

колегия, по адм. дело № 6987/2020 г., с което оставя в сила Решение 

№ 5019 от 28.04.2020 г., постановено по адм. дело № 388/2020 г. на 

тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което отхвърля  жалбата 

на Кирил Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура, срещу 

решение по т. 3 от Протокол № 36 от заседанието на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.11.2019 г., с което, 

на основание чл. 308, ал. ал. 1, т. 1 ЗСВ, му е наложено дисциплинарно 

наказание „забележка". Това е нашето предложение. Приема за 

сведение. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, първо изказвания, становища по 

направеното предложение от комисията? Не виждам. Който е съгласен с 

направеното предложение от комисията по "Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с ИВСС" да се приеме за сведение това решение, моля 

да гласува. /брои гласовете/ - 7 човека "за", 0 "против". Приема се 

предложението на комисията по "Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с ИВСС". 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

2. ОТНОСНО: Решение № 13088 от 22.10.2020 г. на 

Върховния административен съд - Петчленен състав - II колегия, по адм. 

дело № 6987/2020 г., с което оставя в сила Решение № 5019 от 

28.04.2020 г., постановено по адм. дело № 388/2020 г. на тричленен 

състав на ВАС, Шесто отделение 

 



 20 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение Решение № 13088 от 22.10.2020 г. на 

Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, по адм. 

дело № 6987/2020 г., с което оставя в сила Решение № 5019 от 

28.04.2020 г., постановено по адм. дело № 388/2020 г. на тричленен 

състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля оспорването по 

жалба на Кирил Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура, 

срещу решение по т. 3 от Протокол № 36 от заседанието на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 

27.11.2019 г., с което, на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ, му е 

наложено дисциплинарно наказание „забележка". 

 

ИВАН ГЕШЕВ: 3 точка: Проект на решение за определяне на 

дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура 

за избор на административен ръководител - окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура - Враца, открита с решение на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет  по Протокол № 34 от 30.09.2020 г. 

(обн. ДВ, бр. 86/06.10.2020 г.) Комисия по атестиране и конкурси. 

Кой ще докладва точката? Г-жа Мутафова или г-жа 

Бошнакова. 

Г-жа Бошнакова. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Аз ще докладвам.  

ИВАН ГЕШЕВ: Благодаря Ви, г-жо Бошнакова. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Колеги,  Комисията по 

атестирането и конкурсите към Прокурорска колегия предлага да вземем 

следното решение: Прокурорска колегия на ВСС реши: Определя дата 

за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за 

избор на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна 
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прокуратура - Враца, открита с решение на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет  по Протокол № 34 ог 30.9.2020 г. - 9.12.2020 г., 

която се предлага от КАК. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, становища по така направеното 

предложение за дата? Не виждам. Който е "за", моля да гласува. /брои  

гласовете/ - 7 гласа "за", 0 "против". Предложението се приема.  

ЕВГЕНИ ИВАНОВ: Он-лайн сме 6. 

ИВАН ГЕШЕВ: 6 ли сме вече? Да. С 8 гласа "за", 0 "против" 

предложението се приема за предложената дата от КАК. 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

3. ОТНОСНО: Определяне на дата за провеждане на 

събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на 

административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура - Враца, открита с решение на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет  по Протокол № 34/30.09.2020 г. (обн. ДВ, бр. 

86/06.10.2020 г.) 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ дата за провеждане на събеседване с 

допуснатия кандидат в процедура за избор на административен 

ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца, 

открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  

по Протокол № 34/30.09.2020 г. (обн. ДВ, бр. 86/06.10.2020 г.): 

09.12.2020 г. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: 4 точка: Проект на решение по предложението 

на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за 

назначаване на Чавдар Веселинов Пастованов - прокурор в Софийска 
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градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-градски прокурор" на Софийска градска 

прокуратура. Внася Комисия по атестиране и конкурси. 

Г-жо Бошнакова. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Колеги, Комисия по атестирането и 

конкурсите към Прокурорската колегия предлага да вземем следното 

решение: Назначава, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от 

ЗСВ, Чавдар Веселинов Пастованов - прокурор в Софийска градска 

прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител 

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

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

съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни 

месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано 

от датата на встъпване в длъжност. 

ИВАН ГЕШЕВ: Становища, колеги? Не виждам. Който е "за" 

така докладвания проект на решение, моля да гласува. /брои гласовете/ 

- 8 гласа "за", 0 "против". Решението се приема. 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, 

ал. 3 от ЗСВ, Чавдар Веселинов Пастованов - прокурор в Софийска 

градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-градски прокурор" на Софийска градска 

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

трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне 

на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори 

и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност. 
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ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към 5 точка от дневния ред: Проект 

на решение по предложението за назначаване на Георги Видев Видев - 

административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура - Чирпан, на длъжността „заместник на административния 

ръководител - заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - 

Стара Загора. Отново докладва Комисия по атестиране и конкурси. 

Г-жо Бошнакова. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Уважаеми колеги, Комисия по 

атестиране и конкурсите на Прокурорската колегия предлага следното 

проекто-решение: Освобождава, на основание чл. 160, във връзка с чл. 

175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Нейка Колева Тенева от заеманата длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във 

ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на решението. 

Втора точка: Назначава, на основание чл. 160, във връзка с 

чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Георги Видев Видев - административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Чирпан, на 

длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-

окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг 

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

съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни 

месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано 

от датата на встъпване в длъжност. 

Точка 3: Преназначава, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, 

Нейка Колева Тенева на заеманата преди назначаването й за 

„заместник на административния ръководител - заместник-окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - Стара Загора длъжност - „прокурор" 

в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и 
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ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 

1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни 

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

вземане на решението. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища по така направения 

проект за решение, докладван от г-жа Бошнакова и от Комисията по 

атестиране и конкурси? Не виждам. Който е "за" докладвания проект на 

решение в този му вид. Предлагам между другото ако нямате против, г-

жо Бошнакова, анблок да гласуваме точките? 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Да, да. И аз така щях да предложа. 

Извинявайте! 

ИВАН ГЕШЕВ: Съгласни ли сте, колеги, да гласуваме анблок. 

О.к. Който е съгласен така докладваните точки да бъдат гласувани 

анблок, моля да гласува. /брои гласовете/ - 8 "за", 0 "против", така че ще 

ги гласуваме анблок. 

 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

Точки 5.1, 5.2 и 5.3. да бъдат гласувани анблок. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Който е съгласен с докладваните точки от 

Комисия по атестиране и конкурсите в този вид, в който бяха докладвани 

от г-жа Бошнакова, моля да гласува. /брои гласовете/ - 8 "за", 0 "против". 

Решението се приема, както беше докладвано от Комисията по 

атестиране и конкурси. 
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/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

 

5. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на Георги Видев 

Видев - административен ръководител - районен прокурор на Районна 

прокуратура - Чирпан, на длъжността „заместник на административния 

ръководител - заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - 

Стара Загора 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

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

175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Нейка Колева Тенева от заеманата длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във 

ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на решението. 

5.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, 

ал. 3 от ЗСВ, Георги Видев Видев - административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - Чирпан, на длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във 

ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни 

работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата 

на встъпване в длъжност. 

5.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, 

Нейка Колева Тенева на заеманата преди назначаването й за 

„заместник на административния ръководител - заместник-окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - Стара Загора длъжност - „прокурор" 



 26 

в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 

1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни 

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

вземане на решението. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: 6 точка: Проект на решение за определяне 

изпълняващ функциите на административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан. Внася отново Комисията 

по атестиране и конкурси. 

Г-жо Бошнакова. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Уважаеми колеги, Комисията по 

атестиране и конкурси към Прокурорската колегия предлага следното 

проекто-решение: Определя, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, 

Надежда Иванова Банова - прокурор в Районна прокуратура - Чирпан, за 

изпълняващ функциите „административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Чирпан, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 

1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни 

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

встъпване на Георги Видев Видев - административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - Чирпан, в длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - Стара Загора, до закриване на 

Районна прокуратура - Чирпан, съгласно решение на Пленума на 

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

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви изказвания, становища? Не 

виждам. В такъв случай който е съгласен и е "за" така предложения 

докладван проект на решение за изпълняващ функциите 
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"административен ръководител - районен прокурор" на Районна 

прокуратура гр. Чирпан, моля да гласува. Който е "за". /брои гласовете/ - 

8 гласа "за", 0 "против". Решението се приема. 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

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

Надежда Иванова Банова - прокурор в Районна прокуратура - Чирпан, за 

изпълняващ функциите „административен ръководител - районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Чирпан, с ранг „прокурор във ВКП и 

ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 

1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни 

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

встъпване на Георги Видев Видев - административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - Чирпан, в длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-окръжен 

прокурор" на Окръжна прокуратура - Стара Загора, до закриване на 

Районна прокуратура - Чирпан, съгласно решение на Пленума на 

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

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към следващата точка от дневния 

ред: Проект на решение по заявлението на Минчо Митков Николов за 

освобождаване от заеманата длъжност "заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура 

Стара Загора и преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. 

Докладва отново Комисията по атестиране и конкурси. 

Г-жо Бошнакова. 
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СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Уважаеми колеги, КАК предлага 

следното проекто-решение: Първа точка - предлага на Прокурорската 

колегия на ВСС да освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, 

ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Минчо Митков Николов от заеманата длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във 

ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на решението. 

Точка 2: Предлага на Прокурорската колегия на ВСС да 

преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Минчо Митков Николов 

на заеманата преди назначаването му за „заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор" на 

Районна прокуратура - Стара Загора длъжност, а именно „прокурор" в 

Районна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на 

ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати 

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

решението. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви изказвания? Който е съгласен 

с така докладвания проект за решение по заявлението на г-н Николов от 

Комисията по атестиране и конкурси, който е "за", моля да гласува. /брои 

гласовете/ - 8 "за", 0 "против". Решението се приема така както беше 

докладвано. 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

7. ОТНОСНО: Заявление от Минчо Митков Николов за 

освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура - 

Стара Загора, и преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ 
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ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

  

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

165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Минчо Митков Николов от заеманата длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във 

ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на решението. 

 

7.2. ПРЕНАЗНАЗЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, 

Минчо Митков Николов на заеманата преди назначаването му за 

„заместник на административния ръководител - заместник-районен 

прокурор" на Районна прокуратура - Стара Загора длъжност - „прокурор" 

в Районна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", 

с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на 

ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати 

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

решението. 

 

 

ИВАН ГЕШЕВ: 8 точка. Между другото, г-жо Бошнакова, имате 

ли против 8 и 9 точка да ги докладвате анблок? 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Не. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, ако сте съгласни 8 и 9 точка да бъдат 

гласувани анблок след доклад на Комисията по атестирането и 

конкурсите в лицето на г-жа Бошнакова, моля да гласувате. Тези, които 

са "за" 8 и 9 точка. /брои гласовете/ - 8 гласа "за", 0 "против". 
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/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

Точка 8 и 9 от дневния ред да бъдат докладвани и гласувани 

анблок. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Г-жо Бошнакова, 8 и 9 точка, моля да ги 

докладвате анблок и ще ги гласуваме анблок. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Колеги, точка 8 предложението за 

проекто-решение на КАК е както следва: Повишава, на основание чл. 

234 от ЗСВ, Деян Сашов Захариев - прокурор в Софийска районна 

прокуратура, с ранг „прокурор в ОП", на място в по-горен ранг „прокурор 

в АП",  с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС 

за определяне на максималните основни месечни работни заплати на 

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

решението. 

И КАК предлага на Прокурорската колегия по точка 9 

следното проекто-решение: Повишава, на основание чл. 234 от ЗСВ, 

Михаела Спасова Райдовска - прокурор в Софийска градска 

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

във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 

1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни 

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

вземане на решението. Предлагам, както и Вие предложихте да се 

гласуват анблок и да се считат поотделно. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви становища? Не виждам. Който 

е съгласен така докладваните две точки от г-жа Бошнакова, моля да 

гласува. /брои гласовете/ - 8 гласа "за", 0 "против". Анблок се приемат 

проектите за решения по точка 8 и 9. 
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/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Деян Сашов 

Захариев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор 

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

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 

следователи, считано от датата на вземане на решението. 

 

9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Михаела 

Спасова Райдовска - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг 

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

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за 

определяне на максималните основни месечни работни заплати на 

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

решението. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Минаваме към 10 точка от дневния ред: 

Проект на решение по предложението на административния 

ръководител на Районна прокуратура Разград за назначаване на 

Данислав Димитров Николов - прокурор в Районна прокуратура Разград, 

на длъжност "заместник на административния ръководител - заместник-

районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Разград. Докладва 

Комисия по атестиране и конкурсите. 

Г-жо Бошнакова. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Уважаеми колеги, Комисия по 

атестиране и конкурсите към Прокурорската колегия ви предлага да 
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вземете следното решение: Назначава, на основание чл. 160, във 

връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Данислав Димитров Николов - прокурор в 

Районна прокуратура - Разград, на длъжност „заместник на 

административния ръководител - заместник-районен прокурор" на 

Районна прокуратура - Разград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с 

основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на 

ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати 

на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в 

длъжност.  

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, становища? Не виждам. Който е "за" 

така докладвания проект за решение, моля да гласува. /брои гласовете/ 

- 8 гласа "за", 0 "против". Решението се приема. 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

10. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, 

ал. 3 от ЗСВ, Данислав Димитров Николов - прокурор в Районна 

прокуратура - Разград, на длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура - 

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

възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на 

максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 

следователи, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: 11 точка от дневния ред: Проект на решение за 

придобиване на статут на несменяемост на Живко Стоянов Велев - 

прокурор в Районна прокуратура Стара Загора. Внася Комисия по 

атестиране и конкурсите. 



 33 

Отново г-жа Бошнакова. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Уважаеми колеги, КАК предлага 

следното проекто-решение: Провежда, на основание чл. 196, ал.1, т. 2 

от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Живко 

Стоянов Велев - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора. 

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

комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" на Живко Стоянов Велев - 

прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора. 

И точка 3: Живко Стоянов Велев - прокурор в Районна 

прокуратура - Стара Загора, придобива статут на несменяемост, на 

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

решението. Предлагам анблок да се гласуват трите точки, като се 

приеме, че са гласувани поотделно. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, ако нямате против да гласуваме 

анблок и трите точки, така както бяха докладвани. Становища не 

виждам. В такъв случай, моля да гласуваме проекта за решение както 

беше докладван от г-жа Бошнакова. Който е "за", моля да гласува. /брои 

гласовете/ - 8 гласа "за", 0 "против". Решението се приема както беше 

докладвано. 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

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

атестиране за придобиване статут на несменяемост на Живко Стоянов 

Велев - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора. 

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

комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" на Живко Стоянов Велев - 

прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора. 
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11.3. Живко Стоянов Велев - прокурор в Районна прокуратура 

- Стара Загора, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на 

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

решението. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Г-жо Бошнакова, имате ли против да 

докладвате точки 12, 13 и 14 анблок? 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Да, разбира се. Ще ги докладвам. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, който е съгласен точки 12, 13 и 14 да 

бъдат гласувани анблок, след доклад на Комисията по атестиране и 

конкурси, моля да гласува. /брои гласовете/ - 8 гласа "за", 0 "против". 

 

/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

Точки 12, 13 и 14 от дневния ред да бъдат докладвани и 

гласувани анблок. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Г-жо Бошнакова, моля, докладвайте 

последните три точки от дневния ред. 

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА: Уважаеми колеги, КАК предлага по 

точка 12 следното проекто-решение: Провежда, на основание чл. 196, 

ал.1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на 

Мила Стефанова Стайкова - и.ф. административен ръководител - 

районен прокурор и заместник на административния ръководител - 

заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Търговище. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мила 
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Стефанова Стайкова - и.ф. административен ръководител - районен 

прокурор и заместник на административния ръководител - заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура - Търговище. 

Проекторешение по точка 13 от дневния ред. КАК предлага 

следното проекторешение: Провежда, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ 

(в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, 

ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно 

атестиране на Антония Дончева Богданова - Делчева - прокурор в 

Софийска районна прокуратура.  

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

оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антония Дончева 

Богданова - Делчева - прокурор в Софийска районна прокуратура.  

И предложението по последната точка 14, проекторешение, 

което предлага КАК на вашето внимание: Провежда, на основание чл. 

196, ал.1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране 

на Аделина Вергилова Борисова - Алексиева  - и.ф. административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Перник. 

 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Аделина 

Вергилова Борисова - Алексиева  - и.ф. административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - Перник. 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, някакви изказвания, становища? Не 

виждам. Който е съгласен анблок за така докладваните проекти за 

решения по точки 12, 13 и 14, който е "за", моля да гласува. /брои 

гласовете/ - 8 гласа "за", 0 "против". Решенията по точки 12, 13 и 14 се 

приемат. 
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/След проведеното гласуване с вдигане на ръка/ 

 

 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 Р Е Ш И: 

12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал.1, т. 4, във вр. чл. 

197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мила Стефанова 

Стайкова - и.ф. административен ръководител - районен прокурор и 

заместник на административния ръководител - заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура - Търговище. 

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мила 

Стефанова Стайкова - и.ф. административен ръководител - районен 

прокурор и заместник на административния ръководител - заместник-

районен прокурор на Районна прокуратура - Търговище. 

 

13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила 

до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от 

ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на 

Антония Дончева Богданова - Делчева - прокурор в Софийска районна 

прокуратура.  

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

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антония 

Дончева Богданова - Делчева - прокурор в Софийска районна 

прокуратура.  

 

14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал.1, т. 4, във вр. чл. 

197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Аделина Вергилова 

Борисова - Алексиева  - и.ф. административен ръководител - районен 

прокурор на Районна прокуратура - Перник. 
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14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Аделина 

Вергилова Борисова - Алексиева  - и.ф. административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - Перник. 

 

ИВАН ГЕШЕВ: Колеги, предвид изчерпване на точките от 

дневния ред, закривам днешното заседание на Прокурорската колегия. 

Пожелавам здраве на вас и на семействата ви. 

 

 

/Закриване на заседанието - 14.33 ч/ 

 

Стенографи: 

Зоя Костова 

Невенка Шопска 

 

/Изготвен на 19.11.2020 г./ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

ИВАН ГЕШЕВ 

 

 


