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1 Албена Истилянова Рачева СГП

№ 704/04.08.2021 г. на 

административен ръководител - 

апелативен прокурор на АП София                                               

2/ № РД-07-575/

23.05.2022 г. на главния прокурор

АП София 09.08.2021 г.                   

2/ от 20.05.2022 г.

10

Недопускане занижаване

 качеството на работа и 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 пр-р Искра Колева от АП-София, 

но не повече от 12 мес.                                                                             

2/ На свободна щ.дл. 

"прокурор" в АП София, до заемането й 

чрез конкурс.

2 Александър Здравков Николов РП София

№ РД-07-76/16.08.2021 г.на адм. 

ръководител на СГП                                

2/ № РД-07-60/

17.05.2022 г.на адм. ръководител 

на СГП

СГП

от  18.08.2021 г. - не 

повече от 

12 месеца                           

2/ от  17.05.2022 г.

до 18.08.2022 г.

11 На основание чл. 147, ал.1, т. 1, б. "а" от ЗСВ

На мястото на Илиян Рангелов - 

прокурор в СГП, командирован във ВКП.                                                             

2/На мястото на Антоанета Панчева - 

командирована в АП София.

3 Александър Руменов Лозанов РП София

1/ № РД-07-55/11.06.2021 г. на 

административен ръководител-

градски проурор на СГП;

2/ № РД-07-46/26.01.2022 г. на 

главния прокурор                                    

3/ 2/ № РД-07-53/

16.05.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП

СГП

1/ от 15.06.2021 г.;

2/ от 01.02.2022 г.          

3/ 2/ от 16.05.2022 г.

до 30.09.2022 г.

12

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 основание чл. 147, ал. 1, т.1, б. "а"от ЗСВ;

за срок от 12 мес.; 

на мястото на прокурор Ирена Ганчева, 

командирована в АП София

2/ На основание чл.147, ал.3, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. "прокурор" в СГП, до 

заемането й чрез конкурс.                                             

3/ На мястото на Димитър Младенов - 

командирован във ВКП. 

4 Ангел Атанасов Попколев СГП

1/ № РД-07-89/24.01.2020 г. на 

главния прокурор

2/ № РД-07-303/12.03.2020 г. на 

главния прокурор                                         

3/№ 1186/20.12.21 г. 

на адм.ръководител на АП София                                               

4/ № РД-07-577/

23.05.2022 г. на главния прокурор

АП София

1/ от 03.02.2020 г.

2/ от 12.03.2020 г.          

3/ от 20.12.2021 г.          

4/ от 20.05.2022 г.

29

Недопускане занижаване

 качеството на работа и на основание чл.140, ал.1, 

т.1 и чл.147, ал.1, т.2, б. "а" от ЗСВ

На мястото на Нина Янева - прокурор в 

АП София, постоянен преподавател в 

НИП.                  На свободна щ.дл. 

"прокурор" в АП София, до заемането й 

чрез конкурс.

5 Ангелина Тодорова Пенева
ОСлО - ОП 

Пловдив

№ РД-07-299/24.03.2022 г. на 

главния прокурор
НСлС от 28.03.2022 г. 4

На основание чл.147, ал.2, 

т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

6
Анита Бойкова Андрова-

Байракова
СГП

№ РД-07-168/

18.02.2021 г. на главния прокурор
ВКП от 01.03.2021 г. 17

Служебна необходимост - констатирана кадрова 

необезпеченост на ВКП - 14 /четиринадесет/ 

незаети длъжности "прокурор" и на основание чл. 

147, ал.2, т.1 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щатна 

длъжност "прокурор" във ВКП.

7
Антоанета Георгиева 

Панчева
СГП

№ РД-07-711/

20.06.2022 г. на главния прокурор
АП София от 20.06.2022 г. 1

На свободна щ.дл. 

"прокурор" в АП София, до заемането й чрез 

конкурс.

Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към 09.08.2022 г.
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8
Антония Дончева Богданова-

Делчева
РП София

1/ № РД-07-18/25.03.2021 г. на 

адм.ръководител - градски        

прокурор на СГП                                     

2/ № РД-07-130/ 20.12.2021 г. на 

адм.ръководител - градския 

прокурор на СГП;

3/ № РД-07-172/08.03.2022 г. на 

главния прокурор                               

4/ № РД-07-108/

29.07.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП

СГП

1/29.03.2021 г.           

2/от 20.12.2021 г.

до 29.03.2022 г.;

3/ от 08.03.2022 г.           

4 / от 01.08.2022 г.

17

3/ На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ. 

На свободна щ.длъжност "прокурор" в СГП, до 

заемането й чрез конкурс.

На мястото на Бойко Конакчийски - 

командирован във ВКП. 

9 Ася Борисова Николова РП София

1/ Заповед № 07-06/27.01.2021 г. 

на адм. ръководител - апелативен 

прокурор на АП София;

2/ Заповед № 07-68/14.07.2021 г. 

на адм. ръководител - апелативен 

прокурор на АП София;

3/ № РД-07-51/26.01.2022 г. на 

главния прокурор

СГП

1/ 01.02.2021 г.;

2/ 14.07.2021 г.;

3/  от 02.02.2022 г.

18

поради служебна необходимост, с цел 

недопускане увеличаването на натовареността на 

прокурорите от СГП с оглед наблюдаваните дела 

с фактическа и правна сложност, както и такива с 

висок обществен интерес

1/ на мястото на Бисер Кирилов, 

командирован в АП София, 

за срок не повече от 12 мес.;

2/ На мястото на Ангел Попколев , 

командирован в АП София;

3/ На основание чл.147, ал.3, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. "прокурор" в СГП, до 

заемането й чрез конкурс.

10
Бойка Асенова 

Димитрова-Велчева
СГП

1. № РД-07-691/31.07.2020 г. 

2. № 865/05.10.21 г. 

на главния прокурор                                    

3 / № РД-07-486/

12.05.2022 г. на адм.ръководител 

на АП София

АП София
от 03.08.2020 г.

от 05.10.2021 г.
24

 Недопускане занижаване качеството на работа и 

на основание чл.140, ал.1, т.1 и чл.147, ал.1, т.2, б. 

"а" от ЗСВ

Заповед № РД-07-855/ 04.10.2021 г. на 

главния прокурор за прекратяване 

командироването, считано от 

04.10.2021г. по зап-д РД-07-

691/31.07.2020 г.

за зап-д 2: На мястото на Любка 

Кръстева - прокурор в АП София, 

командирована във ВКП, за срок не 

повече от 12 месеца, считано от 

05.10.2021г.                                                                      

3/ Изменение на заповед 

№ 865/05.10.2021 г. - командироване на 

мястото на Димитър Стефанов – 

изборен член на КАК към ПК на ВСС.

11 Бойко Димитров Конакчийски СГП
№ РД-07-383/

07.04.2022 г. на главния прокурор
ВКП от 14.04.2022 г. 3

На свободна щ.дл. 

"прокурор" във ВКП.

12
Валентин Йорданов Славейков

/следовател/

ОСлО ОП 

Пловдив

1/ № РД-07-671/23.07.2021 г. на 

главния прокурор; 

2/ № РД-07-57/27.01.2022 г. на 

главния прокурор 

ОСлО ОП Сливен

1/ от 02.08.2021 г. - за 

шест месеца;

2/ от 03.02.2022 г.

12
На основание чл.147, ал.3, 

във вр. с ал.1 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

1/ На свободна щ. дл. "следовател" в 

ОСлО в ОП Сливен.

2/ Продължаване командироването на 

свободна щ.дл. "следовател"в ОСлО ОП 

Сливен до заемането й чрез конкурс.

13
Валентина Иванчева 

Маджарова
ОП София

№ РД-07-888/

29.07.2022 г. на главния прокурор
АП София от 01.08.2022 г.

На основание чл.147, 

ал.3,и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна 

щ.длъжност в АП София, до заемането 

й чрез конкурс, считано от 01.08.2022 г.
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14 Ваня Радостинова Атанасова РП София

№ РД-07-46/20.05.2021 г. 

на адм.ръководител на СГП                     

2/ № РД-07-583/

25.05.2022 г. на главния прокурор

СГП

от 25.05.2021г. - 

не повече от 

12 месеца                      

2/ от 25.05.2022 г.

14

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 прокурор Калина Накова-

Малинова - 

командирована във ВКП                                             

На свободна щ. дл. 

"прокурор" в СГП, до заемането й чрез 

конкурс.

15 Василен Славчев Бенчев РП София

№ РД-07-105/

29.07.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП

СГП от 01.08.2022 г. На основание чл. 147, ал.1, т. 1, б. "а" от ЗСВ.
На мястото на Анна Алексова - 

европейски делегиран прокурор.

16
Василена Ивайлова 

Анастасова
РП София

1/ № РД-07-54/11.06.2021 г. на 

административен ръководител-

градски поркурор на СГП;

2/ № РД-07-48/26.01.2022 г. на 

главния прокурор                                      

3/ № РД-07-52/

16.05.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП

СГП

1/ 15.06.2021 г.;

2/ от 01.02.2022 г.          

3/ от 16.05.2022 г.

до 30.09.2022 г.

14

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 основание чл. 147, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗСВ;

на мястото на прокурор Светлана Георгиева 

Шопова - Колева - Европейски делегиран 

прокурор; не повече от 12 месеца

2/ На основание чл.147, ал.3, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. "прокурор" в СГП, до 

заемането й чрез конкурс.                                         

3/ На мястото на Куман Куманов - 

командирован във ВАП. 

17
Вержиния Станиславова 

Савчева
ОП Монтана

№ 94/04.02.2022 г. на 

адм.ръководител на АП София                                           

2/ № РД-07-712/

20.06.2022 г. на главния прокурор

АП София
1/ от 07.02.2022 г.            

2/ от 20.06.2022 г.
5

На основание чл.140, ал.1, т.1 и чл.147, ал.1, т.2, 

б."а" от ЗСВ

На свободна щ.дл. 

"прокурор" в АП София, до заемането й 

чрез конкурс.

18
Виолета Георгиева 

Вълчева-Николова
СО - СГП

№ РД-07-906/

01.08.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.08.2022 г.

На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

19 Виолета Танева Желева РП София

1/ № РД-07-85/30.09.2020 г. на 

адм.ръководител на СГП;

2/ № РД-07-126/04.02.2021 г. на 

главния прокурор

СГП
1/ от 01.10.2020 г.;

2/ от 08.02.2021 г.
22

Служебна необходимост от командироване на 

прокурори в СГП поради кадровата й 

необезпеченост - 12 /дванадесет/  незаети 

длъжности "прокурор" и на основание чл.147, ал.3, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

1/ На мястото на 

Нина Янева - командирована в НИП - 

прекратено снование;

2/ На свободна щатна длъжност 

"прокурор" в СГП, до заемането й чрез 

конкурс.

20
Вихра Костадинова 

Попхристова
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

СГП

1/ 06.07.2020 г. 

2/ от 31.07.2020 г.;

3/ от 12.10.2020 г.

24

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗСВ, 

поради служебна необходимост с цел недопускане 

увеличаването на натовареността на прокурорите 

в СГП

Отмяна заповед № РД-07-69/31.07.2020 г. на 

градския прокурор за командироване в СГП на 

Вихра Попхристова - прокурор в СРП на мястото 

на прокурор Любка Кръстева - командирована във 

ВКП, считано от 12.10.2020 г.

1/На свободна длъжност

2/Продължително отсъствие на титуляр 

от СГП - прокурор Любка Кръстева - 

командирована във ВКП  и след анализ 

на актуалното кадрово състояние на 

СГП -  налице са основания за 

изменение на основанието на 

командироване на Вихра Костадинова 

Попхристова.

3/ На свободна щ.дл., считано от 

12.10.2020 г .до заемането на 

длъжността чрез конкурс по ЗСВ.
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21 Владислав Димитров Томов РП Варна

1/ № РД-07-1410/22.11.2019 г. на 

главния прокурор

2/ № РД-07-402/

27.05.2020 г. на главния прокурор

ОП Варна
1/ от 25.11.2019 г.;

2/ 27.05.2020 г.
32

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.

22 Георги Манолов Манолов РП Русе
№ РД-07-1500/

19.12.2019 г. на главния прокурор
ОП Русе от 01.01.2020 г. 31

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.

23 Георги Петров Балков РП Плевен

№ РД-07-730/17.08.2021 г. на 

главния прокурор                                     

2/ № РД-07-667/

09.06.2022 г. на главния прокурор

РП Перник

от 01.09.2021 г. - 

не повече от 12 месеца                                     

2/ от 20.06.2022 г.

11

На свободна 

щ.дл. "прокурор" в РП Перник, до заемането й чрез 

конкурс.

24 Георги Христов Кацаров РП Пазарджик
№ РД-07-994/26.10.2021 г. на 

главния прокурор
ОП Пазарджик

08.11.2021 г. - 

без срок
8

На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ и констатирана служебна необходимост 

поради кадрова необезпеченост на ОП Пазарджик

на свободна щатна длъжност до 

заемането й чрез конкурс

25 Георги Илиев Обидимски РП София

№ РД-07-104/

29.07.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП

СГП от 01.08.2022 г. На основание чл. 147, ал.1, т. 1, б. "а" от ЗСВ.

На мястото на Светлана Шопова-

Колева - европейски делегиран 

прокурор.

26
Гергана Павлова 

Кюркчийска
РП Враца

№ 480/11.05.2022 г. на 

адм.ръководител на АП София
СГП

от 11.05.2022 г.

до 24.01.2023 г.
3

На основание чл.140, ал.1, т.1 и чл.147, ал.1, т.2, 

б."б" от ЗСВ.

На мястото на 

Ангел Попколев - командирован в АП 

София.

27 Георги Цветанов Райчев РП Елин Пелин
№ 847/05.07.2022 г. на 

адм.ръководител на ОП София
РП Самоков

от 11.07.2022 г.

до 11.10.2022 г.

На основание чл.147, ал.1, т.1, б."б" и чл.227, ал.7 

от ЗСВ.

28
Даниела Георгиева 

Петърнейчева-Баракова
РП Пазарджик

№ РД-07-1051/

15.11.2021 г. на главния прокурор
ОП Пазарджик от 22.11.2021 г. 7

На основание 

чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"прокурор" в ОП Пазарджик.
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29 Даниела Иванова Попова АП София
№ РД-07-887/

29.07.2022 г. на главния прокурор
ВАП от 29.07.2022 г.

На свободна щ.дл. 

"прокурор" във ВАП.

30
Деница Любомирова 

Иванова
РП Пловдив

Заповед № РД-07-752/27.08.2021 г. 

на главния прокурор                           

2/ № РД-07-813/

11.07.2022 г. на главния 

прокурор

РП Елин Пелин
1/ от 01.09.2021г.                 

2/ от 12.07.2022 г.
11

На основание чл. 147, ал. 3, т. 2 и чл. 227, ал. 8 от 

ЗСВ.

На свободна щ.дл. "прокурор" в РП Пловдив,

до заемането й чрез конкурс.

За периода от 12.08.2020 г. до 

01.08.2021 г. магистрътът е 

командирован в РП София със заповед 

№ РД-07-725/

12.08.2020 г. на главния прокурор            

2/ На мястото на продължително 

отсъстващ прокурор Георги 

Цветанов Райчев, за срок не повече 

от 12 месеца.

31 Детелина Иванова Йотова ОП София
№ РД-07-890/

29.07.2022 г. на главния прокурор
АП София от 01.08.2022 г.

На свободна 

щ.длъжност в АП София, до заемането 

й чрез конкурс, считано от 01.08.2022 г.

32 Деян Сашов Захариев 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

5/№ РД-07.1074/ 04.12.2020 г. на 

главния прокурор

СГП

1/ 07.05.2019 г.

2/ 01.11.2019 г. -

 на свободна щатна 

длъжност 

3/ от 19.02.2020 г.

4/ от 09.03.2020 г.

5/ от 07.12.2020 г.

38

Постъпило предложение от адм.ръководител на 

СГП за командироване на Деян Захариев - 

прокурор в СРП, след преценка за необходимост 

от командироване, обоснована с натовареност, 

поради кадрова необезпеченост - 12 /дванадесет/ 

незаети щатни длъжности "прокурор" в СГП и 

продължително отсъствие на 13 /тринадесет/ 

прокурори, командировани в други прокуратури и 

на други работни места, което сериозно 

затруднява работата; наличие на фактически 

основания за командироване на предложения 

прокурор - професионален стаж и опит, както и 

доказан професионализъм при изпълнение на 

служебните задължения.

33 Диана Ангелова Неева РП Русе
№ РД-07-591/

10.07.2020 г. на главния прокурор
ОП Русе от 20.07.2020 г. 24

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.

34
Димитър Георгиев 

Георгиев
ОП Благоевград

№ РД-07-578/

23.05.2022 г. на Красимира 

Филипова, заместник на главния 

прокурор при ВКП

ОП Сливен от 25.05.2022 г. 2
На основание чл.147, ал.3, т.2  и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"прокурор" в ОП Сливен, до заемането й 

чрез конкурс.
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35 Димитър Каменов Младенов СГП
№ РД-07-733/

20.08.21г. на главния прокурор
ВКП от 01.09.2021 г. 11

На основание чл.147, ал.2, т.1 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ

На свободна щ.дл. 

"прокурор" във ВКП.

36 Димитър Янков Лещаков АП В.Търново

№ РД-07-698/06.08.2021 г. на 

главния прокурор                                    

2/ № РД-07-704/

17.06.2022 г. на главния прокурор

ВКП
1/ от 16.08.2021 г.                    

2/ от 17.06.2022 г.
11

Изменение на заповед 

№ РД-07-698/

06.08.2021 г.  - командироване на 

мястото на Евгений Трифонов - 

прокурор във ВКП.

37
Добринка Вълкова Варсанова-

Вълчева

ОСлО - ОП 

Хасково

№ РД-07-975/21.10.2020 г. 

на главния прокурор

ОСлО - ОП 

Кърджали
от 26.10.2020 г. 21

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 атестиране.

38 Дочо Пламенов Дочев
СГП                     

3/ АП София

1/ № РД-07-728/17.08.21г. на 

главния прокурор;

2/ № РД-07-74/02.02.2022 г. на 

главния прокурор                                

3/ № РД-07-886/

29.07.2022 г. на главния 

прокурор

АСП                                  

3/ ВКП

1/ от 23.08.2021 г.;

2/ от 03.02.2022 г.            

3/ от 29.07.2022 г.

10
На основание чл.147, ал.2, т.1 и ал.3, т.2 и чл. 227, 

ал. 8 от ЗСВ

1/ На свободна щ.дл. "прокурор" във 

ВКП.

2/ На свободна щ.дл. "прокурор" във 

АСП  до заемането й чрез конкурс, 

считано от 03.02.2022 г.

39 Евгения Георгиева Стефанова РП Хасково ОП - 80/2022 г. ОП Хасково 01.08.2022 г. 
за срок не повече от 12 месеца, на мястото на 

Николай Гугушев, командирован в СГП

40 Елица Юриева Василева РП София
№ 787/01.08.2022 г. на 

адм.ръководител на АП София
ОП София от 01.08.2022 г.

На мястото на 

Детелина Йотова - командирована в АП 

София.

41 Елка Темелкова Ваклинова СГП
Решение № 64/10.02.2022 г. на МС 

На РБ

Еurojust,

гр. Хага,

Кралство 

Нидерландия

от 12.02.2022 г.

до 12.05.2023 г.
5

Определен за заместник на националния член в 

Евроджъст (Еurojus) от Република България

42 Емил Иванов Павлов РП Кюстендил

№ РД-04-414/

06.06.2022 г. на адм.ръководител 

на ОП Кюстендил

ОП Кюстендил от 13.06.2022 г. 2

На мястото на Ивайло Илиев - прокурор в ОП 

Кюстендил, назначен за европейски делегиран 

прокурор.

43 Емил Траянов Георгиев СГП
№ РД-07-816/

21.09.21г. на главния прокурор
ВАП от 01.10.2021 г. 10

На основание чл.147, ал.2, т.1, ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ

На свободна щ.дл. 

"прокурор" във ВАП.
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44 Здравена Валентинова  Янева РП Пловдив

1/ АП № 145/30.11.2021 г.на 

апелативен прокурор на АП-

Пловдив;

2/ АП № 25/05.04.2022 г. на 

апелативен прокурор на АП-

Пловдив

ОП Пловдив

1/от 01.12.2021 г.;

1/ от 12.04.2022 г., за 

срок до 8 месеца

8

1/ На основание чл.147, ал.1, т.2, б."б" от ЗСВ. На 

мястото на продължително отсъстващ титуляр - 

Славена Костова - прокурор в ОП Пловдив.

2/ Считано от 12.04.2022 г., но не по-

късно от 01.12.2022 г., на мястото на 

продължително отстътващ титуляр  

прокурора от ОП Пловдив Димитър 

Беличев

45
Зорница Александрова 

Узунова
СлО - СГП

№ РД-07-907/

02.10.2020 г. на главния прокурор, 

изм. със заповед № РД-07-

592/28.06.2021 г. на главния 

прокурор

НСлС
1/ от 05.10.2020 г.;

2/ 14.07.2021 г.
21

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.

2/ Изм.заповед № РД-07-907/

02.10.2021 г. на главния прокурор - 

командироване на свободна щ.дл., 

считано от 14.07.2021 г., 

до заемането й чрез конкурс

46 Ивайло Борисов Петров 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

СГП

от 01.07.2020 г.;

31.07.2020 г.; 

 14.09.2020 г.;

от 12.10.2020 г.

25

Продължително отсъствие на титуляр от СГП - 

прокурор Анна Алексова - командирована в АП 

София и след анализ на актуалното кадрово 

състояние на СГП -  налице са основания за 

изменение на основанието на командироване на 

Ивайло Борисов Петров.

Отмяна заповед № РД-07-78/11.09.2020 г. на 

градския прокурор за командироване в СГП на 

Ивайло Петров - прокурор в СРП на мястото на 

прокурор Анна Алексова - командирована в АП 

София, считано от 12.10.2020 г.

I.Ком. на мястото на Р. Михайлова 

отменено със з. № РД-07-78/11.09.2020 

г. Със същата заповед - ком. на мястото 

на Анна Алексова, командирована в АП 

София.

II.Командироване 

на свободна щ.дл., считано от 

12.10.2020 г .до заемането на 

длъжността чрез конкурс по ЗСВ.

47
Иван Атанасов 

Караиванов

РП 

Благоевград

№ 537/18.06.2021 г. 

на адм.ръководител на АП София
РП София

от 21.06.2021 г.

до 21.06.2022 г.
13

На основание 

чл.140, ал.1, т.1 и чл.147, ал.1, т.2, б."в" от ЗСВ

На мястото на 

Михаела Тихова - прокурор в РП София, 

командирована в СП.

48 Иван Георгиев Фенерски
ОСлО ОП 

Враца

№ РД-07-143/

25.02.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.03.2022 г. 5

На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

49 Иван Гергинов Тренчев
ОСлО - ОП 

Благоевград

№ РД-07-302/29.03.2021 г. на 

главния прокурор;

№ РД-07-740/26.08.2021 г. на 

главния прокурор

НСлС
от 01.04.2021 г.;

от 01.09.2021 г.
17

Служебна необходимост, поради кадрова 

необезпеченост - 3 /три/ незаети длъжности 

"следовател" и 7 /седем/ следователи, които за 

продължителен период от време са 

възпрепятствани да изпълняват служебните си 

задължения.

2/ На основание чл.227, ал.5 от ЗСВ.

1/ На мястото на следовател Бисерка 

Стоянова - командирована като 

постоянен преподавател в НИП, до 

завръщането й, но за срок не повече от 

12 месеца, считано от 01.04.2021 г.;

2/ На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС, до заемането й 

чрез конкурс.
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50 Иван Димитров Петров 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

СГП

от 25.06.2020 г.

от 31.07.2020 г.;

от 12.10.2020 г.

25

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.

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.

51 Иван Димитров Иванов СО - СГП
№ РД-07-903/

01.08.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.08.2022 г.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

52 Иван Калчев Иванов РП Сливен
№ РД-07-833/

27.09.2021 г. на главния прокурор
ОП Сливен от 01.10.2021 г. 10

На основание чл.147, ал.3, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна длъжност 

"прокурор" в ОП Сливен.

53 Иван Николов Делчев
1/ СО - СпП       

2/ ОСлО - ОП 

1/ № РД-07-345/

15.04.2021 г. на главния прокурор;

2/ № РД-07-487/

28.05.2021 г. на главния прокурор 

3/ № РД-07-895/

29.07.2022 г. на главния 

прокурор

1/ ОСлО - ОП 

София;

2/ НСлС 

1/ от 19.04.2021 г.;

2/ от 01.06.2021 г.           

3/ от 29.07.2022 г.

15

На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.2 и ал.8 от ЗСВ - кадрово обезпечаване на 

НСлС - 6 св.длъжности.

Командироване на свободна длъжност 

"следовател" в НСлС, считано от 01.06.2021г., до 

заемането й чрез конкурс.

Заповед № РД-07-486/ 28.05.2021 г. на 

главния прокурор за прекратяване 

командироването в ОСлО в ОП София, 

считано от 01.06.2021 г.                            

3/ На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

54
Иванка Тодорова Которова-

Духлакова
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;

Решение № 64/10.02.2022 г. на МС 

На РБ

Еurojust,

гр. Хага,

Кралство 

Нидерландия

За мандат за периода

12.02.2018 г. - 

11.02.2022 г.,  

12.02.2022 г. - 

11.05.2022 г.

52
Национален член на Евроджъст от Република 

България

За период от 4 години, удължен за срок 

от 3 мес., считано от 12.02.2022 г.

55 Ивелин Боянов Борисов РП Добрич

№ 376/16.10.2018 г. 

№ 29/21.01.2019 г.

на адм. ръководител - апелативен 

прокурор на АП Варна                                           

№ 219/07.06.2022 г. на 

апелативния прокурор Варна

РП Варна

от 22.10.2018 г.

от 22.01.2019 г.

до заемане на 

свободния щат                

от 01.07.2022 г.

44

Преценка за необходимост, свързана с кадровата 

необезпеченост на РП Варна, 6 свободни щатни 

бройки за прокурор, както и тежко семейно 

положение на Ив.Борисов.

На заета щатна длъжност "прокурор" в 

РП Варна до отпадане на основанието 

за командироване.

56 Ивелин Костов Стаматов ОСлО - СГП 

№ РД-07-613/06.04.2015г.;

№ РД-07-1103/

13.04.2016г. ;

№ РД-07-1555/

12.07.2016 г.;

Заповед № РД-07-1618/10.08.2016 

г. на  главен прокурор

 ОСлО - 

ОП Варна

от 14.04.2015 г.;

от 14.04.2016 г.;

12.07.2016 г. - 

87

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./

Продължаване на командирования  да 

изпълнява длъжността, на която е 

командирован до заемането й чрез 

конкурс
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57
Иляна Делчева 

Джубелиева
РП Пловдив

№ РД-07-36/14.01.2020 г. 

на главния прокурор
ОП Пловдив от 27.01.2020 г. 30

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. 

58 Йорданка Миткова Чанкова СГП
№ РД-07-1124/

21.12.2020 г. на главния прокурор
ВКП 04.01.2021 г. 19

Предложение на зав.отдел 06 "Административен" 

във ВКП за командироване на Йорданка Миткова 

Чанкова - прокурор в Софийска градска 

прокуратура, да изпълнява функциите на прокурор 

във Върховна касационна прокуратура, 

констатирана служебна необходимост от 

командироване, обоснована от наличието на 13 

незаети щатни длъжности и освобождаването на 

осем прокурори от ВКП от изпълнение на преки 

служебни задължения - Евгений Трифонов, Ирина 

Апостолова, Ангелина Митова-Мончовска и Галя 

Гугушева, поради включване в състава на 

Комисията по атестиране и конкурсите към 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет; 

Емилия Пенева, Димитрия Ганчева, Божидар 

Крачунов и Димитър Панайотов поради участието 

им в конкурсна комисия за повишаване и заемане 

на 12 длъжности "прокурор" във ВКП, и наличието 

на фактически основания за командироване на 

прокурор Йорданка Чанкова от СГП - 

професионален стаж и опит над 24 години, ранг 

"прокурор във ВКП и ВАП", положителна 

комплексна оценка "много добра" при последното 

атестиране, доказан професионализъм при 

изпълнение на служебните задължения.

59
Ирен Миткова 

Георгиева-Бабачева
СО - СГП

№ РД-07-144/25.02.22 г. на главния 

прокурор
НСлС от 01.03.2022 г. 5

На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

60 Ирена Димитрова Чанкова СГП
№ 503/08.06.2021 г. на апелативен 

прокурор на АП София
АП София 09.06.2021 г. 13

Недопускане занижаване

 качеството на работа и на основание чл.140, ал.1, 

т.1 и чл.147, ал.1, т.2, б. "а" от ЗСВ

На мястото на Иванка 

Трифонова - прокурор в АП София, 

командирована във ВКП, за срок не 

повече от 12 месеца, считано от 

09.06.2021г.
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61 Ирена Илиева Величкова СО - СГП
№ РД-07-300/

24.03.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 28.03.2022 г. 5

На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

62
Ирина Владимирова Арменова-

Янчева
СГП

№ РД-07-891/

29.07.2022 г. на главния прокурор
АП София от 01.08.2022 г.

На основание чл.147, ал.3, т.2  и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"прокурор" в АП София, до заемането й 

чрез конкурс.

63 Искра Трайкова Билярска ОП София

Реш. на ПК на ВСС по пр. 

28/22.07.2020 г., т. 10.02.;

Реш. на ПК на ВСС по пр. 

27/21.07.2021 г., т. 5.2.

НИП

15.09.2020 г.;

15.09.2021 г. -  

за срок от една година

23

 Като постоянен преподавател по наказателно 

право и процес на кандидатите за младши 

прокурори за съдебната учебна 2020 - 2021 г.;

 Като постоянен преподавател по наказателно 

право и процес на кандидатите за младши 

прокурори за съдебната учебна 2021 - 2022 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.;

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и 

във връзка с реш. на Управителния 

съвет на НИП по пр. № 121/14.06.2021 г.

64
Калина Иванова Накова-

Малинова
СГП

№ РД-07-384/

27.04.2021 г. на главния прокурор
ВКП от 10.05.2021 г. 14

Служебна необходимост - констатирана кадрова 

необезпеченост на ВКП - 18  незаети длъжности 

"прокурор" и на основание чл. 147, ал.2, т.1 и ал.3, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щатна 

длъжност "прокурор" във ВКП.

65 Кирил Петков Русев РП Шумен
№ РД-07-729/17.08.2021 г. на 

главния прокурор
РП Сливен от 01.09.2021 г. 11

На основание чл. 147, ал. 3, т. 2 и чл. 227, ал. 8 от 

ЗСВ

На свободна щ.дл. "прокурор" в РП 

Сливен, до заемането й чрез конкурс.

66
Кичка Василева Пеева-

Казакова
РП Пловдив

1/ ОП № 155/02.11.2020 г. на 

окръжен прокурор;

2/ № РД-07-993/26.10.2021 г. на 

главния прокурор

ОП Пловдив

1/ от 03.11.2020 г.

/на мястото на 

продължително 

отсъствие на прокурор/;

2/ от 03.11.2021 г.

20

1/ 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

2/ На основание чл.147, ал.3, т.2 и 

чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл.

 "прокурор" в ОП Пловдив.

67 Красимир Тодоров Драганов ОСлО - СГП

1/ № РД-07-168/10.02.2020 г. на 

главния прокурор;

2/ № РД-07-147/11.02.2021 г. на 

главния прокурор

НСлС от 12.02.2020 г. 29

Служебна необходимост - констатирана кадрова 

необезпеченост на НСлС - 2 две незаети 

длъжности "следовател" и на основание чл.147, 

ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

1/ На мястото на продължително 

отсъстващ титуляр.;

2/ На свободна щатна длъжност 

"следовател" в НСлС.

68
Кристиян Евгениев 

Александров
РП София

№ РД-07-62/27.07.2020 г. на 

адм.ръководител на СГП;

№ РД-07-521/ 08.06.2021 г. на 

главния прокурор

СГП
1/ от 27.07.2020 г.;

2/ от 08.06.2021 г.
24

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 Росица Слабакова-

Каракачанова - командирована в АП София. 

2/ На основание чл.147, ал.3, т.2 и 

чл.1227, ал.8 от ЗСВ.; Командироване 

на свободна щатна длъжност.
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69
Куман Атанасов 

Куманов
СГП

№ РД-07-232/

17.03.2022 г. на главния прокурор
ВАП от 01.04.2022 г. 4

На основание чл.147, ал.2, т.1 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"прокурор" във ВАП.

70
Любомир Иванов 

Георгиев
СлО - СГП

1/ № РД-07-906/02.10.2020 г. на 

главния прокурор;

2/ № РД-07-301/29.03.2021 г. на 

главния прокурор

НСлС

1/ от 05.10.2020 г.;

2/ от 01.04.21 г. - 

на свободна щатна 

длъжност "следовател" 

в НСлС. 

21

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.

Заповед № РД-07-301/29.03.2021 г. на 

главния прокурор за:

- прекратяване командироването на 

мястото на продължително отсъстващ 

титуляр;

- командироване на свободна щ.дл. до 

заемането й чрез конкурс, считано от 

01.04.2021 г.

71 Любомир Цанков Русев СГП

№ 1011/08.11.2021 г. на 

апелативен прокурор на АС София                                            

2/ № РД-07-574/

23.05.2022 г. на главния прокурор

АП София
от 11.11.2021 г.              

2/ от 20.05.2022 г.
8

с цел недопускане занижаване качеството на 

работа и на основание чл.140, ал.1, т.1 и чл.147, 

ал.1, т.2, б."а" от ЗСВ

до изтичане мандата на пр-р Димитър 

Боянов Стефанов от АП София, 

изборен член на КАК към ПК на ВСС                                                             

2/ На свободна щ.дл. 

"прокурор" в АП София, до заемането й 

чрез конкурс.

72
Любомира Илиева 

Апостолова
РП София

№ РД-07-39/

07.04.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП                                                      

2/ № РД-07-85/

14.06.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП

СГП

от 11.04.2022 г.              

2/ от 12.07.2022 г.

до 11.04.2023 г.

3 за 3 месеца

На мястото на Албена Рачева - 

командирована в АП София за остатъка 

до 12 месеца. 

73
Людмила Георгиева 

Дончева
РП Русе

№ РД-07-892/

29.07.2022 г. на главния прокурор
СГП от 01.08.2022 г.

На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ.

На мястото на 

продължително отсъстващ прокурор в 

СГП.

74 Людмила Христова Рачева РП Габрово
№ РД-07-628/ 17.07.2020 г. на 

главния прокурор
ОП Габрово от 03.08.2020 г. 24

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.

75
Магдалена Иванова 

Николова
РП София

№ РД-07-106/

29.07.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП

СГП от 01.08.2022 г.
На мястото на Станислав Стойков - 

европейски делегиран прокурор.
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76
Маргарита Владимирова 

Калоянова
РП Варна

1/ № РД-07-935/12.10.2020 г. на 

главния прокурор;

2/ № РД-07-309/01.04.2021 г. на 

главния прокурор

РП Пазарджик
1/ от 19.10.2020 г.;

2/ от 01.04.2021 г.
21

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 № РД-

07-707/05.08.2020 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.

Не повече от 12 месеца

Заповед № РД-07-309/01.04.2021 г. на 

главния прокурор за:

прекратяване командироването по 

заповед № РД-07-935/12.10.2020 г., 

считано от 01.04.2021 г.;

командироване на свободна 

щ.длъжност, до заемането й чрез 

конкурс, считано от 01.04.2021 г.На 

свободна щатна длъжност "прокурор" в 

РП Пазарджик.

77 Марин Александров Малчев РП София
№ РД-07-604

27.05.2022 г. на главния прокурор
ОП София от 01.06.2022 г. 2

На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ.

На свободна щ. дл.

"прокурор" в ОП София, до заемането й 

чрез конкурс.

78 Марина Ангелова Ненкова РП София

№ РД-07-65/27.07.2020 г. на 

адм.ръководител на СГП;

№ РД-07-686/03.08.2021 г. на 

главния прокурор 

СГП
1/ от 03.08.2020 г.;

2/ от 04.08.2021 г.
24

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 Илиян Рангелов - командирован 

във ВКП. 

2/ На основание чл.147, ал.3, т.2 и 

чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

до заемането й чрез конкурс.

79
Мария Божидарова 

Стоянова
РП София

1/ № РД-07-894/07.10.2021 г. на 

главния прокурор;

2/ Решение по Пр. № 39/17.11.2021 

г., т. 6 на ПК към ВСС

1/ ОП София;

2/ OLAF,

гр. Брюксел,

Белгия

1/ от 08.10.2021 г.;

2/ от 01.12.2021 г.

до 31.11.2023 г.

10

1/ На основание чл. 147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ; На свободна щ.дл. "прокурор" в ОП София, 

до заемането й чрез конкурс.;

2/ Командирован национален експерт в 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

към Европейската комисия - за първоначален 

период от 2 години

Заповед № РД-07-1091/23.11.2021 г. на 

главния прокурор за прекратяване 

командироването в ОП София, считано 

от 01.12.2021 г.

80 Мария Димчева Кабалакова РП София

1/ № РД-07-11/09.02.2021 г. на 

адм.ръководител - градски 

прокурор на СГП;

2/ № РД-07-50/26.01.2022 г. на 

главния прокурор

СГП
1/ 15.02.2021 г.;

2/ от 01.02.2022 г.
17

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 Дарин Христов - 

командирован в ОП Бургас; не повече от 12 

месеца

2/ На основание чл.147, ал.3, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. "прокурор" в СГП, до 

заемането й чрез конкурс.

81 Мария Борисова Николова РП София

№ РД-07-107/

29.07.2022 г. на адм.ръководител 

на СГП

СГП от 01.08.2022 г.
На мястото на Мариян Александров - 

командирован в АП София.

82
Мария Иванова Янчева-

Георгиева
РП Костинброд

№ РД-07-626/

01.06.2022 г. на главния прокурор
РП София от 01.06.2022 г. 2

Изм.заповед №  РД-07-1042/09.11.2021 

г. на главния прокурор в следния 

смисъл: командироване на Мария 

Янчева-Георгиева на свободна щ. дл. 

"прокурор" в РП София, до заемането й 

чрез конкурс.
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83
Мариян Любенов 

Александров
СГП

№ РД-07-619/

31.05.2022 г. на главния прокурор
АП София от 01.06.2022 г. 2

На основание чл.147, ал.3, т.2  и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ.

ЗНа свободна щ.дл. 

"прокурор" в АП София, до заемането й 

чрез конкурс.

84
Мартин Константинов 

Александров
РП Търговище

№ РД-07-923/

18.10.2021 г. на главния прокурор
ОП Търговище от 01.11.2021 г. 9

На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ.

На свободна щ.дл. "прокурор" в ОП 

Търговище, 

до заемането й чрез конкурс.

85 Мерйем Мюмюнова Алиева РП Ямбол

№ РД-07-692/31.07.2020 г. на 

главния прокурор                             

2/ № РД-07-909/

04.08.2022 г. на главния 

прокурор

РП Кърджали
от 05.08.2020 г.                    

2/ от 10.08.2022 г.
23

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.

№ РД-07-909/

04.08.2022 г. на главния прокурор за:

-изменение заповед 

№ РД-07-692/

31.07.2020 г.;

-командироване на мястото на 

продължително отсъстващ прокурор, 

до завръщане на титуляра, но не 

повече от 12 месеца, считано от 

10.08.2022 г. 

86
Миглена Кирилова Митрева-

Тодорова
РП Монтана

№ РД-04-19/08.02.2022 г. на 

адм.ръководител на ОП Монтана
ОП Монтана от 10.02.2022 г. 5

На основание 

чл.140, ал.1, т.1 и чл.147, ал.1, т.1, б."а" от ЗСВ

На мястото на Вержиния Савчева - 

прокурор в ОП Монтана, командирована 

в АП София, за срок не повече от 12 

месеца, считано от 10.02.2022г.

87
Мирослав Валентинов 

Георгиев
РП Варна

№ 328/10.11.2021 г. 

на адм.ръководител - апелативен 

прокурор на АП Варна

ОП Варна от 01.12.2021 г. 9
На основание чл.147, ал.1, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. 

На мястото на отсъстващ титуляр, до 

отпадане на основанието за 

командироване.

88
Мирослав Валериев 

Каназирев
РП Благоевград

№ РД-07-109/

02.06.2022 г. на адм.ръководител 

на ОП Благоевград

ОП Благоевград от 13.06.2022 г. 2

На мястото на 

Димитър Георгиев - продължително 

отсъстващ /12 месеца /

89 Мирослав Димчев Спасов РП Ямбол

№ РД-07-433/14.05.2021 г. на 

главния прокурор                                      

2/ № РД-07-510/

13.05.2022 г. на главния прокурор

РП Пловдив
от 17.05.2021 г.            2/ 

от 16.05.2022 г.
14

На основание чл.147, ал.3, т.1 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ - обезпечаване работата на РП Пловдив. 

На мястото на прокурор Мая Христева  - 

ползваща продължителен отпуск, до 

завръщане на титуляра, за не повече от 

12 месеца.                                                                            

2/ Изм. Заповед № РД-07-

433/14.05.2021г. на главния прокурор в 

следния смисъл:  командироване на 

свободна щ.дл. "прокурор" в РП 

Пловдив, до заемането й чрез конкурс.

90
Миряна Георгиева 

Иванова

СО - СпП            

2/ СО - СГП

№ РД-07-169/18.02.2021 г. на 

главния прокурор                              

2/ № РД-07-896/

29.07.2022 г. на главния 

прокурор

НСлС
от 01.03.2021 г.                

2/ от 29.07.2022 г.
17

Служебна необходимост - констатирана кадрова 

необезпеченост на НСлС - 2 /две/ незаети 

длъжности "следовател" и 7 /седем/ следователи, 

възпрепятствани да изпълняват служебните си 

задължения за продължителен период от време, и 

на основание чл. 147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.
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91
Михаела Димитрова 

Кирязова
РП София

№ 786/01.08.2022 г. на 

адм.ръководител на АП София
ОП София от 01.08.2022 г.

На мястото на 

Валентина Маджарова - командирована 

в АП София.

92 Михаил Венци Крушовски РП Кюстендил
 № РД-04-080/31.01.2022 г. на 

адм.ръководител на ОП Кюстендил
ОП Кюстендил  от 07.02.2022 г. 6

На свободна щ.длъжност "прокурор" в СГП, до 

заемането й чрез конкурс.

На мястото на Бойко 

Калфин - прокурор в ОП Кюстендил, 

назначен за европейски делегиран 

прокурор, за срок от 12 месеца, считано 

от 07.02.2022 г.

93 Михаил Димитров Крачунов
ОСлО - ОП 

Благоевград 

№ РД-07-579/ 09.07.2020 г. на 

главния прокурор                                      

2/ № РД-07-763/ 01.07.2022г. на 

главния прокурор                                  

3/ № РД-07-898/

01.08.2022 г. на главния 

прокурор

СО - СпП             

2/СО - СГП

1/ от 15.07.2020 г.                

2/ от 02.07.2022г.                

3/ от 01.08.2022 г.

24

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.

Изменение заповед 

№ РД-07-579/ 

09.07.2020 г. за командироване на 

свободна щ.длъжност;

- командироване на мястото на Димитър 

Димитров Халачев – следовател в СО в 

СП, командирован за участие в 

дългосрочен обмен за магистрати в 

Евроджъст, гр.Хага, за срок не повече 

от 12 месеца, считано от 02.07.2022г.           

3/ На свободна щ.дл. 

"следовател" в СО - СГП.

94
Момчил Бориславов Бенчев

полк.
ВоАП

№ РД-07-655/14.07.2021 г. на 

главния прокурор
ВКП от 19.07.2021 г. 12

На основание чл.147, ал.2, т.1 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

до заемането й чрез конкурс.

95
Моника Цветанова Михайлова-

Митова
РП София

№ РД-07-77/16.08.2021 г.на адм. 

ръководител на СГП                                        

2/ № РД-07-59/

17.05.2022 г.на адм. ръководител 

на СГП

СГП

от  18.08.2021 г. - не 

повече от 

12 месеца                      

2/ от  17.05.2022 г.

до 18.08.2022 г.

11 На основание чл. 147, ал.1, т. 1, б. "а" от ЗСВ

На мястото на Зорница Таскова - 

прокурор в СГП, командирована във 

ВКП.                                                                

2/ На мястото на Бойка Димитрова-

Велчева - командирована в АП София.

96
Нели Георгиева 

Тодорова
СО - СГП

№ РД-07-900/

01.08.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.08.2022 г.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

97
Николай Василев 

Русинов
СГП

№ РД-07-361/

31.03.2022 г. на главния прокурор                               

2/ № РД-07-698/

17.06.2022 г. на главния прокурор

ВКП
1/ от 04.04.2022 г.               

2/ от 17.06.2022 г.
4

Изменение на заповед 

№ РД-07-361/

31.03.2022 г.  - командироване на мястото на 

Марио Василев - прокурор във ВКП.

98 Николай Иванов Гугушев ОП Хасково

№ РД-07-129/08.02.2021 г. на 

главния прокурор                                       

№ РД-07-453/

29.04.2022 г. на главния прокурор

СГП
от 15.02.2021 г.;           

от 03.05.2022 г.
16

Служебна необходимост от командироване на 

прокурори в СГП поради кадровата й 

необезпеченост - 12 /дванадесет/  незаети 

длъжности "прокурор" и на основание чл.147, ал.3, 

т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щатна длъжност 

"прокурор" в СГП, до заемането на 

длъжността чрез конкурс;                                                                                 

На мястото на

Емил Траянов Георгиев - прокурор в 

СГП, командирован във ВАП,за срок не 

повече от 12 месеца, считано от 

03.05.2022 г.
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99
Николета Лъчезарова 

Добрилова-Арнаудова
ОП Варна

№ РД-07-963/

16.10.2020 г. на главния прокурор
АП Варна от 19.10.2020 г. 21

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.

100
Николинка Георгиева 

Обретенова
ОП Смолян

1/ № РД-07-1213/

28.12.2017 г.

на главния прокурор

2/ № РД-07-878/

18.06.2019 г. на главния прокурор 

3/ № РД-07-41/

26.07.2022 г. на адм.ръководител 

на ОП Смолян

1/ РП Ямбол

2/ РП Сливен             

3/ РП Смолян

1/от 02.01.2018 г. 

до 17.06.2019 г.

2/ от 20.06.2019 г.             

3/ от 01.08.2022 г.

55

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.          

На свободна щ.дл. 

"прокурор" в РП Смолян.

101 Нина Стефанова Янева 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.;

3/ Реш. на ПК на ВСС по пр. 

27/21.07.2021 г., т. 5.1.

1/ АСП

2/ НИП

1/ от 01.07.2020 г.;

2/ 15.09.2020 г.;

3/ 15.09.2021 г.

26

1/ Командироването в АСП прекратено със з. № 

№ РД-07-835/ 10.09.2020 г. на главния прокурор, 

считано от 15.09.2020 г.

2/Като постоянен преподавател по наказателно 

право и процес на кандидатите за младши 

прокурори 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.

3/ Като постоянен преподавател по 

наказателно право и процес на 

кандидатите за младши прокурори за 

съдебната учебна 2021 - 2022 г. 

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и 

във връзка с реш. на Управителния 

съвет на НИП по пр. № 121/14.06.2021 г.

102 Олег Иванов Димитров ОП Монтана

I. № 409/19.05.2021 г. на адм. 

ръководител на АП София;

II. № 22/11.01.2022 г. на АП София                                              

2/ № 521/20.05.2022 г. 

на адм.ръководител на АП София

I. СГП

II. АП София

I. от 31.05.2021 г.;

II. от 17.01.2022 г. - 

12 мес.

13

На основание чл.140, ал.1, т.1 и чл.147, ал.1, т.2, 

б."а" от ЗСВ.

До прекратяване на командироването във ВКП на  

прокурор Албена Вутова от САП, но не повече от 

12 мес.

Заповед № 21/11.01.2022 г. на АП 

София - прекратява ком. в СГП, 

считано от 17.01.2022 г.                                                                               

2/ Изм. заповед № 22/ 11.01.2022 г. в 

следния смисъл: командироване на 

Олег Димитров на мястото на Нина 

Янева 

– постоянен преподавател в НИП.

103 Оля Петрова Антонова СО - СГП
№ РД-07-899/

01.08.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.08.2022 г.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

104 Павел Тодоров Гайдаров СО - СГП
№ РД-07-145/25.02.22 г. на главния 

прокурор
НСлС от 01.03.2022 г. 5

На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.
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105
Панайот Богомилов 

Газдов
РП Добрич

1/ № РД-07-224/25.02.2020 г. на 

главния прокурор;

2/ № РД-07-599/30.06.2021 г. на 

главния прокурор                                  

3/ № РД-07-618/

31.05.2022 г. на главния прокурор

РП София

1 от 04.03.2020 г.;

2/ от 02.07.2021 г.          

3/ от 01.06.2022г.

26

1/ 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.

2/ Прекратяване командироването на 

свободна щ.дл., считано от 02.07.2021г.;

- командироване на мястото на 

Теменуга Фачикова, за срок не повече 

от 12 месеца, считано от 02.07.2021 г.                                                  

3/ Изм. заповед № РД-07-599/30.06.2021 

г. на главния прокурор в следния 

смисъл: командироване Панайот Газдов 

да продължи да изпълнява функциите 

на прокурор в СРП на свободна щ.дл., 

считано от 01.06.2022г. до заемането й 

чрез конкурс.

106 Пенка Стоянова Стойкова РП Сливен

1/ № РД-07-327/27.03.2020 г. на 

главния прокурор;

2/ № РД-07-598/30.06.2021 г. на 

главния прокурор                               

3/ № РД-07-831/

13.07.2022 г. на главния 

прокурор

РП София

1/ от 01.04.2020 г.;

2/ от 02.07.2021 г.               

3/ от 18.07.2022 г.

28

1/ 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.

2/ Прекратяване командироването на 

свободна щ.дл., считано от 02.07.2021г.;

- командироване на мястото на Милена 

Капкова-Каменова, за срок не повече от 

12 месеца, считано от 02.07.2021 г.          

3/ На свободна длъжност 

"прокурор" в РП София.
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107
Петя Симеонова Велева-

Матова

ОСлО - 

ОП София

1/№ РД-07-115/01.02.2018 г. 

на главния прокурор;

2/ № РД-07-416/29.05.2020 г. на 

главния прокурор;

3/ № РД-07-496/31.05.2021 г. на 

главния прокурор

НСлС

1/ от 05.02.2018 г.;

2/ 01.06.2020 г.;

3/ от 01.06.2021 г.

53

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 Велева-

Матова - следовател в ОСлО - ОП София.

2/ На заета щатна длъжност, за срок не повече от 

12 мес., считано от 01.06.2020 г.

3/ Изменение заповед № РД-07-

416/29.05.2020 г. - кадрово 

обезпечаване на НСлС - 6 

св.длъжности.

Командироване на свободна длъжност 

"следовател" в НСлС.

108 Пламен Дончев Петков РП София
№ РД-07-908/

02.08.2022 г. на главния прокурор
ОП София от 02.08.2022 г.

На свободна длъжност 

"прокурор" в ОП София, до заемането й 

чрез конкурс.

109 Пламен Тенков Пантов РП Пазарджик

№ РД-07-656/

15.07.2021 г. на главния прокурор 

2/ № РД-07-907/

01.08.2022 г. на главния 

прокурор

РП Пловдив
от 02.08.2021 г.                    

2/ от 02.08.2022 г.
12

Служебна необходимост и на основание чл.147, 

ал.3, т.1 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На мястото на прокурор Калоян 

Димитров – командирован в ОП 

Пловдив, за срок не повече от 12 

месеца.                                                         

2/ Изменение заповед 

№ РД-07-656/ 15.07.2021г.

-командироване на свободна 

щ.длъжност в РП Пловдив, до 

заемането й чрез конкурс.

110
Преслава Теодосиева 

Петкова
СО - СГП

№ РД-07-901/

01.08.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.08.2022 г.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

111 Пресиян Георгиев Георгиев
РП Варна, 

ТО Провадия

I. № РД-07-1037/18.11.2020 г. на 

главния прокурор;

II. № РД-07-1112/

30.11.2021 г. на главния прокурор                               

III. № РД-07-744/

27.06.2022 г. на главния прокурор

I. РП Пловдив;

II. РП Пазарджик ;       

III. РП Пловдив

I. от 01.12.2020 г. 

до 01.12.2021 г.

II. от 01.12.2021 г.                

III. от 01.07.2022 г.

20

На свободна щ.дл. "прокурор" в РП 

Пловдив, 

до заемането й чрез конкурс.

112 Радослав Николаев Косев ОП В.Търново
№ РД-07-212/16.03.2022 г. на 

главния прокурор
АП В.Търново от 21.03.2022 г. 4

На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ.

На свободна щ.длъжност "прокурор" в 

АП В.Търново, до заемането й чрез 

конкурс.

113 Райна Илкова Петрова
РП Монтана,

ТО - Лом

№ 294/14.04.2021 г. на 

адм.ръководител на АП София
РП Видин от 05.05.2021 г. 14

На основание чл.140, ал.1, т.1 и чл.147, ал.1, т.2, 

б."г" от ЗСВ

На свободна щ.дл. "прокурор" до 

заемането й чрез конкурс.
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114
Ралица Любомирова 

Дашева
СО - СГП

№ РД-07-904/

01.08.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.08.2022 г.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

115
Румяна Ангелова Тозова-

Пейчева
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.

5/ Реш. на ПК по пр. 27/21.07.2021 

г., т. 5.3.

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/ 15.09.2020 г. -   за 

срок от една година

5/ 15.09.2021 г. - за срок 

от една г.

63

 Като постоянен преподавател по наказателно 

право и процес на кандидатите за младши 

следователи за съдебната учебна 2021 - 2022 г. 

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и 

във връзка с  реш. на Управителния 

съвет на НИП по пр. № 121/14.06.2021 г.

Удължен срок

116
Силвия Иванова 

Борисова
СО - СГП

№ РД-07-902/

01.08.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.08.2022 г.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

117
Силвия Луканова 

Соколова
СГП

№ РД-07-894/

29.07.2022 г. на главния прокурор
ВКП от 01.03.2022 г.

На мястото на 

Галя Гугушева, до завръщане на 

титуляра, но за срок не повече от 12 

месеца, считано от датата по Заповед 

№ РД-04-149/23.02.2022 г. - 01.03.2022 

г.

118
Славка Стефанова 

Баханова
СО - СГП

№ РД-07-905/

01.08.2022 г. на главния прокурор
НСлС от 01.08.2022 г.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС.

119

Светлана Пенчева Иванова

зам.окръжен прокурор на ОП 

В.Търново

ОП В.Търново
№ 395/18.08.2021 г. на 

адм.ръководител на АП В.Търново
АП В.Търново от 23.08.2021 г. 11

На основание чл.147, ал.1, т.2, б."а" и чл.227 от 

ЗСВ.

На мястото на Димитър Лещаков - 

прокурор в АП В.Търново,

командирован във ВКП.

120 Симона Максимова Конова
ОСлО ОП 

Враца

№ РД-07-739/

26.08.2021 г. на главния прокурор
НСлС от 01.09.2021 г. 11

На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.

На свободна щ.дл. 

"следовател" в НСлС, до заемането й 

чрез конкурс..
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121
Снежана Стефанова 

Стефанова-Торбова

1/ ОП София

2/ АП София

1/ № РД-07-625/17.07.2020 г. на 

главния прокурор;

2/ № РД-07-518/

07.06.2021 г. на главния прокурор

ВКП
1/ от 20.07.2020 г.;

2/ от 08.06.2021 г.
24

1/ 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.

2/ Служебна необходимост - 

чл.147, ал.3, т.2, във вр. с ал.2, т.1 и 

чл.227, ал.8 от ЗСВ.;

На свободна щ.дл. 

"прокурор" във ВКП, до заемането й 

чрез конкурс.

122
Станимир Димитров 

Димитров
СГП

№ РД-07-362/

31.03.2022 г. на главния прокурор                                         

2/ № РД-07-623/

31.05.2022 г. на главния прокурор

ВКП
от 04.04.2022 г.              

2/ от 01.06.2022 г.
4

На основание чл.147, ал.2, т.1 и ал.3, т.2 и чл.227, 

ал.8 от ЗСВ.                                                                     

2/ Изм.заповед № РД-07-362/ 

31.03.2022 г. на главния прокурор.

На свободна щ.дл. 

"прокурор" във ВКП, до заемането й 

чрез конкурс.                                                                              

2/ На мястото на Ангелина Митова-

Мончовска – прокурор в отдел 08 

„Престъпления против финансовите 

интереси на Европейския съюз и 

взаимодействие с Европейската 

прокуратура“ във ВКП, за срок, не 

повече от 12 месеца, считано от 

01.06.2022г.

123 Таня Георгиева Александрова РП Хасково

1/№ РД-07-367/21.03.2018 г. на 

главен прокурор

2/№ РД-07-1089/14.12.2020 г. на 

главния прокурор;

3/ № РД-07-600/30.06.2021 г. на 

главния прокурор                         4/ 

№ РД-07-462/

05.05.2022 г. на главния прокурор

РП София

от 26.03.2018 г.;

от 01.01.2021 г.;

от 02.07.2021 г.                

от 05.05.2022 г.

52

Прекратяване командироването на свободна 

щ.дл., считано от 02.07.2021г.;

- командироване на мястото на Деница 

Симеонова-Йорданова, за срок не повече от 12 

месеца, считано от 02.07.2021 г.

На мястото на 

Деница Симеонова-Йорданова - 

прокурор в РП София - ползваща отпуск 

по чл.163, ал.1 от КТ. Изм. Заповед № 

РД-07-600/30.06.2021г. на главния 

прокурор в следния смисъл:  

командироване в РП София на 

свободна щ.дл. до заемането й чрез 

конкурс,  считано от 05.05.2022г.
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магистрат
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на 

магистрата

№ на заповед за 
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командироване 

(от......до)

Продължителн

ост на 

командирован

ето

(в месеци)* 

Мотиви Забележки

а 1 2 3 4 5 6 7 8

Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към 09.08.2022 г.

124 Тихомир Тодоров Гергов РП Пазарджик

№ РД-07-1144/10.12.2021 г. на 

главния прокурор, изменена със з. 

№ РД-07-25/17.01.2022 г. на 

главния прокурор

ОП Пазарджик от 15.12.2021 г. 7

На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ. На свободна щ. дл. "прокурор" в ОП 

Пазарджик, до заемането й чрез конкурс.

№ РД-07-25/17.01.2022 г. на главния 

прокурор, изменя заповед № РД-07-

1144/10.12.2021 г., с която Тихомир 

Тодоров Гергов в качеството му на 

„заместник на административния 

ръководител – заместник-районен 

прокурор“ е командирован да изпълнява 

функциите на прокурор в ОП Пазарджик 

като считано от дата на вземане на 

решение на ПК на ВСС същият се счита 

за командирован в ОП Пазарджик като 

прокурор в РП Пазарджик.

125 Томи Любомиров Наков СГП

№ РД-07-378/

23.04.2021 г. на главния прокурор;

№ РД-07-454/

19.05.2021 г. на главния прокурор                                        

3/ № РД-07-622/

31.05.2022 г. на главния прокурор

ВКП

от 26.04.2021 г.;

от 01.06.2021 г.                  

3/ от 01.06.2022 г.

15

1/ Служебна необходимост - констатирана 

кадрова необезпеченост на ВКП - 18  незаети 

длъжности "прокурор" и на основание чл. 147, 

ал.2, т.1 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ.

На свободна щатна 

длъжност "прокурор" във ВКП.                                    

3/ Изм.заповед № РД-07-454/

19.05.2021 г. на главния прокурор.

2/ Изм.заповед № РД-07-378/ 

23.04.2021 г. на главния прокурор - На 

мястото на Ангелина Митова-Мончовска 

– прокурор в отдел 01 „Специализиран“ 

във Върховна касационна прокуратура, 

за срок, не повече от 12 месеца, 

считано от 01.06.2021г.                                                                

3/ На свободна щ.дл. "прокурор" във 

ВКП, 

до заемането й чрез конкурс.

126 Христо Денчев Христов ОП Плевен
№ РД-07-556/

19.05.2022 г. на главния прокурор
ОП Сливен от 23.05.2022 г. 2

На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от 

ЗСВ.

На свободна 

щ.дл. "прокурор" в ОП Сливен, до 

заемането й чрез конкурс.

127
Цветана Валентинова 

Бързинска
РП Бургас

I. № РД-07-1049/

24.11.2020 г. на главния 

прокурор;

№ РД-07-762/

01.09.2021 г. на главния 

прокурор;

II. 1/ № РД-07-1111/

30.11.2021 г. 

на главен прокурор;

2/ № РД-07-122/

18.02.2022 г. на главния прокурор                                                                       

III. № РД-07-743/

27.06.2022 г. на главния прокурор

I. РП Пловдив

II. РП Пазарджик             

III. РП Пловдив

I. от 01.12.2020 г.- 

до 01.12.2021 г.;

II. 1/ от 01.12.2021 г. - 3 

/три/ месеца;

2/ от 01.03.2022 г.               

III. от 01.07.2022 г.

20
На свободна щ.дл. "прокурор" в РП Пловдив, 

до заемането й чрез конкурс.

128
Юлиан Станиславов Лефтеров

майор 
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;

5/ № РД-07-271/ 22.03.2021 г. на 

главния прокурор

СГП

от 30.05.2016 г. -;

от 03.07.2017 г. -;

 от 01.10.2018 г. - 

17.03.2021 г.;

от 23.03.2021 г.

75

Служебна необходимост от командироване на 

прокурори в СГП поради кадровата й 

необезпеченост.

На свободна щатна длъжност 

"прокурор" в СГП.

Заповед № РД-07-238/ 16.03.2021 г. на 

главния прокурор за прекратяване 

командироването, считано от 

17.03.2021г.

Следва ком. със заповед № РД-07-271/ 

22.03.2021 г. на главния прокурор.

* Забележка : 
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Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към 09.08.2022 г.

 В колона 6 продължителността на командированите магистрати е изчислена до 31.07.2022 г.


