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Прокурор Асен Бойчев Христов е кандидат за длъжността Административен ръководител –
председател на Апелативен специализиран наказателен съд.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
I. ИМЕ:
Асен Бойчев Христов, роден на 19.10.1970 г. в гр. Перник.
II. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен. Съпруга: Юлиана Миткова Христова.
Юлиана Миткова Христова е първоначално вписана в Софийска адвокатска колегия на
22.11.2000 г. /основание за първоначално вписване: Решение на АС № 20/08.11.2000 г. и
Постановление на АС № 32/08.11.2000 г./ и бива отписана от АС след като подава молба от
01.09.2008 г. На 29.10.2008г. ВСС назначава Юлиана Миткова Христова за прокурор в
Софийска градска прокуратура на основание чл. 160 във връзка с чл. 186, ал. 3 от ЗСВ. Това
е отразено в протокол № 43 от заседанието на съвета.
III. ОБРАЗОВАНИЕ:
СУ „Св. Климент Охридски”, Специалност „Право” 1990 г. – 1995 г., с общ успех от
държавните изпити: много добър 4,50 и среден успех от изпитите през курса на обучение:
добър 4,42.
IV. СТАЖ:
-

извън органите на съдебната власт:
няма
в органите на съдебната власт:
от 20.01.1995 г. – СГС – съдебен кандидат
04.03.1996 г. – 01.04.1998 г. – младши-прокурор СРП /02 г. 00м. 27 д./
01.04.1998 г. – 24.09.2010 г. – прокурор СРП /12 г. 05 м. 23 д./
Юридическият стаж на прокурор Христов към месец септември 2011 г. се равнява на 16

г. 6м.
V. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ. УЧАСТИЕ В
ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ:
o

o

Магистър по специалност „Международни отношения” и професионална
квалификация Магистър по международни отношения – Право на
Европейския съюз - СУ „Св. Климент Охридски” (2009).
Магистър по специалност „Информатика” с професионална квалификация
„Магистър по информатика” – Университет за национално и световно
стопанство (2006).

Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Христов, актуален към 12.05.2011 г.

VI. EЗИЦИ:
Английски език.
VII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАРИЕРНОТО ИЗРАСТВАНЕ ДО МОМЕНТА:
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За периода на атестация от 24.09.2007 г. до 24.09.2010 г. Комисията по предложенията
и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС дава комплексна оценка
„Много добра” – 94 точки за изключително изпълнение на работата на прокурор Христов.
В Протокол № 28 от заседанието на ВСС, проведено на 10.07.2008 г. е отбелязано, че
на основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взема предвид
предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и
атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Асен Бойчев Христов –
прокурор в Софийска районна прокуратура определя на същия комплексна оценка “МНОГО
ДОБРА”.
От Протокол № 37 от Заседанието на ВСС, проведено на 24.09.2008 г. става ясно, че
ВСС оставя без уважение предложението на Асен Бойчев Христов – прокурор в Софийска
районна прокуратура за повишаване на място в ранг “прокурор в АП”, тъй като не са налице
условията на чл. 2341 от Закона за съдебната власт. Посочените мотиви в Протокола гласят, че
прокурор Асен Бойчев Христов е придобил ранг “прокурор в ОП” по силата на закона,
съгласно чл. 233, ал. 3 от ЗСВ, считано от 11.08.2007 г. Комисията по предложенията и
атестирането изразява становище, че не са налице условията на чл. 234 от ЗСВ и същия не е
прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години.
Три години по-късно ВСС повишава прокурор Христов, на място в ранг „Прокурор в
АП” на основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. §
128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) – съгласно стенографски Протокол № 27 от
заседанието на ВСС, проведено на 28.07.2011 г.
Видно от Протокол за класиране на кандидатите в конкурса за СЪДИИ в
АПЕЛАТИВНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, публикуван на интернет
страницата на ВСС на 15.07.2011 г. на прокурор Христов е поставена Обща оценка за
притежаваните от кандидата професионални качества 2,40:
http://www.vss.justice.bg/bg/jobs/2011-rise_transf/kl-15-07-11.html

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С РАБОТАТА НА ПРОКУРОРА
I. СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕ
Срок за приключване на преписките
Несвършени Възложени Приключени Приключени Приключени Приключени
преписки в
преписки
в 1-месечен
с
в срок над 3
в срок над 6
началото на
срок
разрешение
месеца
месеца
периода
до 2 месеца
4107
4107
Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Христов, актуален към 12.05.2011 г.

Несвършени
преписки в
края на
периода
-

Чл. 234. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Повишаване на място в по-горен ранг и
възнаграждение на съдия, прокурор и следовател може да се извърши при доказана висока квалификация и
образцово изпълнение на служебните задължения, ако е прослужил на съответната или приравнена длъжност
най-малко три години и има положителна комплексна оценка от последното периодично атестиране „много
добра”
1
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II. БРОЙ И ВИД НА ПРЕПИСКИТЕ И ДЕЛАТА
Наказателни преписки и
дела от общ характер

Наказателни преписки Административни дела
Граждански
и дела от частен
дела
характер
4503
Общ брой възложени преписки - 4107
Предмет
Изготвени
Предложения Приключен
Изпълнени Дежурства Постановле
Прекрате
обвинителн за
и бързи и
е
и
ния за
ни нак.
и актове
споразумение незабавни
на присъди извършван спиране и
производ
полицейски
е на лични прекратява
ства от
производств
проверки
не
съд
а
178
2
48
0
6
975
0
Брой досъдебни производства, взети на специален отчет – 10
Брой проведени и приключени разследвания - 1288
Констатации: за периода има брой съдебни заседания – 396 бр.
Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Христов, актуален към 12.05.2011 г.

III. БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ И ОТМЕНЕНИ АКТОВЕ
Година

Потвърдени

Изцяло
отменени

Изменени

Оправдателни
присъди по
внесени
обвинителни
актове
3

Дела, върнати
от съда за
доразследване

24.09.2007
6
6
10
24.09.2008
24.09.2008
7
6
7
10
24.09.2009
24.09.2009
7
3
4
3
24.09.2010
Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Христов, актуален към 12.05.2011 г.

IV. НАТОВАРЕНОСТ
За периода 2007 – 2009 г. средната натовареност на прокурор в Софийска районна
прокуратура е 3159 бр. наказателни преписки и дела от общ характер. За този период на
прокурор Христов са били възложени 4 899 бр., които надвишават с 55% показателите за
средна натовареност в Софийска районна прокуратура.
По информация предоставена от прокурор Христов, за 2010 г. той е участвал в 150 бр.
съдебни заседания, а до месец септември 2011 г. - в 144 бр. съдебни заседания.

ПОЧТЕНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ
I. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА: КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И
ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ
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Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси2
В декларацията на прокурор Асен Христов от 19.01.2009 г. не са посочени данни за
конфликт на интереси. Прокурор Христов посочва, че заема длъжността от почти 13
години и от периода преди това не е развивал (извършвал) дейност като ЕТ и че е имало
регистрирано ЕТ, което не е развивало дейност, и което във връзка със заемане на
длъжността към онзи период е било заличено.
Декларации пред Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни длъжности.
1. Моторни превозни средства
1.1 Придобити
Обект на
деклариране

Марка

Лек автомобил
Автомобил

Цена на
придобиване

Произход на
средствата

Година на
придобива
не

Пежо

6 500 лв.

Упражняване на
свободна
професия

2007 г.

БМВ

11 000 лв.

Заплата

2010 г.

Собственик
Име

Идеална
част

Юлиана
Миткова
Христова
Асен
Бойчев
Христов

½ ИЧ
½ ИЧ

1.2 Отчуждени
Обект на
деклариране

Марка

Лек автомобил

Рено Клио

Цена на
отчуждаван
е

Година на
отчуждаване

2 000 лв.

2008 г.

Прехвърлител
Име

Идеална част

Асен Бойчев
Христов

½ ИЧ

2. Банкови влогове /депозити/
Година

Размер

Титуляр на влога

Произход на
средствата
Заплата

2007

3 000 EUR

Aсен Бойчев Христов

2008

8 000 BGN

Aсен Бойчев Христов

Заплата и продажба на
автомобил

2010

4 000 EUR

Юлиана Миткова
Христова

Заплата

3. Налични парични средства
Година

Размер на средствата

Собственик

Произход на средствата

2008

4 000 BGN

Aсен Бойчев Христов

Заплата

2

Понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97
от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
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2009

12 000 BGN

Aсен Бойчев Христов

Заплата

8 000 BGN

Юлиана Миткова
Христова

Заплата

4. Доходи, извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната
календарна година, когато са над 2000 лв.
Година

Вид доход от

Размер на дохода
На Христов

2007

2008

Годишна данъчна основа за
доходи от други източници по
чл. 35 от ЗДДФЛ
Годишна данъчна основа за
доходи от други източници по
чл. 35 от ЗДДФЛ

На съпруга/та
7545 лв.
14 000 лв.

Името на Асен Христов не присъства в заключенията на Сметната палата за
несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

5. Данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, актуални
към 16.09.2011 г.
Служба по вписванията – Трън за периода от 01.01.1992 г. до 16.09.2011 г.
Книга
ВПИСВАНИЯ
Тип акт
Акт Том
Акт Номер
Година

Страни
Имот

Договор за покупко-продажба
1
118
2008 /Покупко-продажбата не е отбелязана в Декларацията пред Сметната
палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши
държавни длъжности за 2008 г./
Продавач: Община гр. Трън ЕИК/БУЛСТАТ: 000386790 и Купувач: Асен Бойчев
Христов
Поземлен имот, Апартамент №*, Мазе №*, ТАВАН №*, както и 3.43 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж, нах. се в гр. Трън.

Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 16.09.2011 г.
КНИГА
ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Продажба на недвижим имот
Тип Акт
072
Акт Том
117
Акт Номер
Година
2002
Продавач: Златка Борисова Дамянова и купувач: Асен Бойчев Христов
Страни
Поземлен имот, парцел – 043, масив – 008, площ по док. – 901.000 кв.м., с.
Имот
Михайлово, местност – БОТЕ/ГОРНО БОТЕ/, Описание: НУПИ ЛИВАДА; Тип на
имота: Земеделски; Стара имотна партида: 177565; обл. ВРАЦА, общ.
ХАЙРЕДИН, с. Михайлово.
КНИГА
Тип Акт

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Заличаване на законна ипотека
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Акт Том
Акт номер
Година
Страни
Имот

КНИГА
Тип Акт
Акт Том
Акт номер
Година
Страни
Имот

КНИГА
Тип Акт
Акт Том
Акт номер
Година
Страни
Имот

004
150
2000
Кредитодател: Държавна спестовна каса и Ипотекарен длъжник: Асен Бойчев
Христов
Поземлен имот, гр. София, Описание: Апартамент; Мазе 8; Тип на имота:
Градски; Стара имотна партида: 16875; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.
София, СУХА РЕКА, бл. № *, вх.*, ет. *, ап.*.
ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Учредяване на законна ипотека
002
141
1998
Кредитодател: Държавна спестовна каса и Ипотекарен длъжник: Асен Бойчев
Христов
Поземлен имот, гр. София, Описание: Апартамент; Мазе: 8; Тип на имота:
Градски; Стара имотна партида: 16875; обл. София-Столична, гр. София, СУХА
РЕКА, бл. № *, вх.*, ет. *, ап.*.
ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Продажба на недвижим имот
043
20
1998
Продавач: Красимира Христова Кьосева и Купувач: Асен Бойчев Христов
Поземлен имот, гр. София, Описание: Апартамент; Мазе: 8; Тип на имота:
Градски; Стара имотна партида:16875; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.
София, СУХА РЕКА, бл. № *, вх.*, ет. *, ап.*

II. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ/ НАКАЗАНИЯ/ПООЩРЕНИЯ:
За атестирания период няма наложени наказания на прокурор Христов.
Изплатено ДМС за цялостен принос през 2009 г. – Заповед № 441/15.12.2009 г. на
Районния прокурор на СРП.

III. УЧАСТИЕ В НПО И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член на Асоциацията на прокурорите в България.
IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
На прокурор Асен Христов е извършена една проверка от Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 27.05.2009 г.
Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.
V. ДРУГИ
На 20.09.2011 г. прокурор Христов се свърза с офиса на БИПИ като изказа готовност за
съдействие по отношение коректността и точността на описаната в профила информация и
предостави на организацията копие на Становището от Комисия „Професионална етика и
превенция на корупцията” към ВСС.
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