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ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от протокол № 22 
от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на  

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, 
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ПО ДНЕВНИЯ РЕД 
 
АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 
 
3. ОТНОСНО: Откриване на процедура за подбор на кандидати за 

европейски делегирани прокурори 

 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
 

3.1. ОТКРИВА, на основание чл. 5, ал. 1 от Правилата за подбор 

на кандидати за европейски делегиран прокурор (Правилата), процедура за 

подбор на 6 (шест) европейски делегирани прокурори от Република 

България. 

3.2. В 30-дневен срок от публикуване на обявлението на 

официалната Интернет страница на Висшия съдебен съвет, кандидатите 

подават в деловодството на Висшия съдебен съвет (гр. София 1000,                

ул. „Екзарх Йосиф” № 12), лично или чрез изрично упълномощено лице, по 

пощата с обратна разписка или по електронен път на електронен адрес - 

vss@vss.justice.bg, подписано с квалифициран електронен подпис на 

заявителя, заявление за участие в процедурата за подбор в свободен текст, 

съдържащо имената, заеманата длъжност, телефон и електронна поща за 

контакт. 

3.2.1. Към заявлението се прилагат: 

- автобиография на английски и на български език, според 

европейския образец; 

- актуална кадрова справка; 

- служебна бележка, удостоверяваща стажа по чл. 4, т. 4 от 

Правилата; 
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- копие от документи, удостоверяващи владеенето на английски 

език; 

- мотивационно писмо на български и английски език; 

- други документи по преценка на кандидата. 

3.3. Съгласно Раздел III на Правилата за подбор на кандидати за 

европейски делегиран прокурор, процедурата ДА СЕ ПРОВЕДЕ на три етапа: 

допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати 

и обявяване на кандидатите.  

3.4. Датата, мястото и началния час на изслушване на 

допуснатите кандидати за европейски делегирани прокурори ДА СЕ ОБЯВИ 

допълнително с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

3.5. ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ, на основание чл. 9, ал. 1 от 

Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор, Комисия 

по допустимост на кандидатите в процедура за подбор на европейки 

делегирани прокурори, в състав:  

1. Стефан Петров - член на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет; 

2. Светлана Бошнакова - член на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет; 

3. Георги Кузманов - член на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет. 

3.5.1. За председател на Комисията ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ 

Стефан Петров. 

3.6. Решенията, ведно с обявлението за провеждане на 

процедурата, ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на официалната Интернет страница на 

ВСС. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/ Иван Гешев 
 
 
 
Вярно с оригинала, 
Гл. специалист: /п/ 

               В. Тесовска 
ВТ/ 


