
ПРИЛОЖЕНИЕ: копия от материали, както следва: 

 

 1. Протокол № 24 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 24.10.2019 

г. за изслушване на кандидата за главен прокурор  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/PR5-24-24-10-2019.pdf; 

 2. Стенограма от Пленарно заседание на Народното събрание, проведено на 

15.10.2020 г., за изслушване на главния прокурор, относно приемане на доклада за 

дейността на ПРБ за 2019 г., прессъобщение и 2 бр. видеофайлове 

https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10497; 

 3. Писмо от 21.09.2020 г. до група за наблюдение на Комисията LIBE 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/211818/answers-libe-1.pdf; 

 4. Писмо от 19.02.2021 г. до група за наблюдение на Комисията LIBE 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230685/LETTER%20OF%20THE%20PROSE

CUTOR%20GENERAL%202851%20-%2019.02.21%20ENG%20(1).pdf; 

 5. Протокол № 26 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 22.10.2020 

г. http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/29/pr-26-22-10-2020-PL.pdf; 

 6. Решение № 464/28.05.2007 г. на ВКС по н.д. № 234/2007 г., III н.о.; 

 7. Прессъобщение, публикувано на 10.03.2020г. на сайта на Прокуратурата 

на Република България, относно водено разследване по досъдебно производство 

срещу организирана престъпна група с ръководител обвиняемия В.Б. 

https://prb.bg/sp/bg/news/40692-syob-sht-enie-55 ; 

 8. Прессъобщение, публикувано на 20.12.2020г. на сайта на Прокуратурата 

на Република България, относно образувано досъдебно производство за 

престъпление по чл. 214, ал. 2, т.1, вр. чл. 213а, ал. 2, т.1 от НК 

https://prb.bg/sp/bg/news/publikacii-i-intervyuta/38722-syob-sht-enie-na-

specializiranata-prokuratura-2; 

 9. Прессъобщение, публикувано на 14.07.2020г. на сайта на Прокуратурата 

на Република България, относно образувано досъдебно производство за 

престъпление по Глава Първа https://prb.bg/sp/bg/news/44607-spetsializirana-

prokuratura-obrazuva-dosadebno-proizvodstvo-za-prestaplenie-po-g; 

 10. Видео файл - Брифинг на говорителя на главния прокурор от 

14.06.2020г.  относно образувано досъдебно производство за престъпление по 

Глава Първа; 
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 11. Прессъобщение, публикувано на 19.03.2021г. на сайта на Прокуратурата 

на Република България, относно разкрита група за шпионство 

https://prb.bg/bg/news/aktualno/50146-shest-litsa-sa-privlecheni-kato-obvinyaemi-za-

uchastie-v-grupa-za-shpionstvo-v-p; 

 12. 2 бр. видеофайлове относно разкрита група за шпионство; 

 13. Прессъобщения, публикувани на 21.06.2021г. и 13.04.2021г.  на сайта на 

Прокуратурата на Република България, относно незаконно усвояване на 

европейски средства, ведно с един видеофайл https://prb.bg/sp/bg/news/51878-po-

vnesen-obvinitelen-akt-ot-spetsializirana-prokuratura-e-nasrocheno-razporedit; 

 14. Статия на английски език, ведно с превод на български език:  “How an 

alleged Russian Spy ring stole NATO and EU secrets from Bulgaria”, изготвена от 

Tim Lister и Nina dos Santos, публикувана от CNN World на 24 март 2021г.;  

 15. Статия на английски език, ведно с превод на български език:  “How an 

alleged Russian Spy Ring Used Cold War Tactics”, изготвена от Georgi Krantchev, 

публикувана от Wall Street journal на 25 март 2021г. 

https://www.wsj.com/articles/how-an-alleged-russianspyring-used-cold-war-
tactics-11616701381; 

 16. Статия  „Медийната публичност на наказателните производства в 

досъдебна фаза не е забранена от стандартите на ООН и Съвета на Европа“, 

публикувана от Troy@nPress.com на 26 юни 2020 година; 

 17. Интервю на Станислав Станев, адвокат, „Презумпцията за невиновност 

не може да бъде нарушена с публикуваните от прокуратурата материали“, 

публикувана от в. Труд, www.trud.bg  на 03 юли 2020 година; 

 18. Статия: „Грешен анализ на Радев, че Борисов и Гешев са едно“, 

публикувана от в. „24 часа“ на 02 февруари 2020 година; 

 19. Статия: „Магистрати и Гешев на протест срещу „лобисткото 

законодателство“, публикувана от https://news.bg/ на 29 април 2021 година; 

 20. Статия: „Прокуратурата до ЕП: Атакуват ни Радев, Борисов, Нинова, 

Каракачанов, Иванов (обзор)“, публикувана от в. „24 часа“ на 02 октомври 2020 

година; 

 21. Статия: „Бюрото по защита – трън в петата или „най-важният“ проблем 

на Републиката“, публикувана от онлайн изданието „Правен свят“; 

 22. Статия: „Бившият обвинител № 1 Филчев към Радев: Не се шегувайте с 

прокуратурата“, публикувана от в. „24 часа“ на 02 февруари 2020 година; 

 23. Статия: „Всички зад Гешев за ревизия на цялата приватизация (обзор)“, 

публикувана от в. „24 часа“ на 12 февруари 2020 година; 
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 24. Статия: „Режисьори и актьори в протестите срещу Гешев“, публикувана 

от в. „Труд“ на 04 септември 2020 година; 

 25. Интервю на Марин Киров, юрист, „Марин Киров: Ако Гешев беше 

посочил съдия като корумпиран, щяха да го обвинят, че репресира съдии“, 

публикувана от онлайн издание „Правен свят“ на 06 февруари 2020 година; 

 26. Статия: „За по-малко от 2 месеца Иван Гешев успя да разтревожи 

ръководството на Съюза на съдиите“, публикувана от онлайн изданието 

„Епицентър“  на 03 февруари 2020 година; 

 27. Статия: „За Гешев и справедливостта“, публикуван от в. 24 часа на 02 

февруари 2020 година. 
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