ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2016 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Ясен Тодоров, Елка Атанасова, Магдалена Лазарова, Светла Гергинова, Маринела Тотева, Мария Павлова, Даниела Машева, Генчо Терзиев.

Отсъства: Румен Боев, Михаил Кожарев, Марио Василев.

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати”, Антонина Романова - началник-отдел АКРПСл. 

 Протоколирал: Даниела Иванова 

Допълнителни точки, включени за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

ВКЛЮЧВА следните допълнителни точки в дневния ред на Комисията по атестиране и конкурси, за разглеждане: Р-12 – Р-14.

І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор относно изискване на информация за предстоящите действия за обявяване на конкурси за първоначално назначаване в окръжните и районните прокуратури. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

Изпраща на Главния прокурор извлечение от решение на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 6/27.09.2016 г. т. Р-2, с оглед изисканата информация. 

Р-2. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Димитровград за отлагане освобождаването на Ангел Иванов Петров от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Димитровград, на основание чл. 165 ал. 1, т. 1 от ЗСВ, за края на м. декември 2016 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

2.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Р-2 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите.

2.2. Да се изиска от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Димитровград допълнителна информация във връзка с  освобождаването на Ангел Иванов Петров от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Димитровград, на основание чл. 165 ал. 1, т. 1 от ЗСВ, с оглед окомплектоване на преписката, съобразно разпоредбата на чл. 166, ал. 2, изр. 2 от ЗСВ.

Р-3. ОТНОСНО: Доклад от Росалина Димитрова – главен експерт – юрисконсулт в отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство” в АВСС относно изпълнение на протоколно определение на Върховния административен съд, касаещо конкурс за повишаване в длъжност и преместване във Върховна касационна прокуратура (обн. ДВ бр 31/29.03.2013 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. В изпълнение на протоколно определение на Върховния административен съд по АХД № 384/2016 г., проведено на 12.10.2016 г., предоставя исканата информация на Росалина Димитрова – главен експерт – юрисконсулт в отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство” в АВСС.

Р-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за:
- освобождаване на Куман Атанасов Куманов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска прокуратура;
- назначаване на Даниела Ангелова Димитрова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ във вр. § 205, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД ЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.), да освободи Куман Атанасов Куманов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска прокуратура.

4.2. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, да назначи Даниела Ангелова Димитрова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.

4.3. Внася предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 09.11.2016 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-5. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване във Военноокръжна прокуратура гр. София, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/27.07.2016 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на ВСС, ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един редовен член – прокурор в апелативните прокуратури, на конкурсната комисия за Военноокръжна прокуратура гр. София, на мястото на Лъчезар Маринов Маринов.

5.2. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на ВСС, ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един резервен член – прокурор в апелативните прокуратури, на конкурсната комисия за Военноокръжна прокуратура гр. София, на мястото на Стоил Георгиев Тойчев.

5.3. Внася предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 09.11.2016 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-6. ОТНОСНО: Заявление за отвод от резервен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 05/08.06.2016 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на ВСС, ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един резервен член – прокурор в апелативните прокуратури, на конкурсната комисия за окръжните прокуратури, на мястото на Лъчезар Маринов Маринов.

6.2. Внася предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 09.11.2016 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за назначаване на Иван Николов Кирков – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура  гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на ВСС, ДА ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за назначаване на Иван Николов Кирков – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура  гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”.

Мотиви: След като се запозна с допълнителните мотиви по предложението на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за назначаване на Иван Николов Кирков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Бургас, изискани с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС по пр. № 07/04.10.2016 г., същата установи, че предложения кандидат отговаря на изискванията на чл. 169, ал. 2, изр. 1 от ЗСВ, но констатира липсата на мотивирана обосновка за изключителност, предмет на настоящето предложение. 
От предоставеното становище не става ясно дали липсата на подходящ кандидат от съответния орган на съдебната власт налага назначаването на кандидат от по-ниско ниво, поради което Комисията реши да остави без уважение предложението на административния ръководител.

Особено мнение на Магдалена Лазарова – Да се изиска от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас, ново предложение, обосновано с мотиви относно изключителността на случая, по смисъла на чл. 169, ал. 2 от ЗСВ.

7.2. Внася предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 23.11.2016 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура  гр. Свищов за назначаване на Калинка Велчева Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг „прокурор в АП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

8.1. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Калинка Велчева Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет. 

8.2. Внася предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 23.11.2016 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, една щатна длъжност „заместник на административния ръководител" чрез трансформиране на 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор" от щата на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението. 
 
9.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Николай Стоянов Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП", на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.

9.3. ВНАСЯ предложението в следващо заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

Р-10. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/31.10.2016 г., т. 8, от заседание на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет за становище във връзка с проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „право” и професионална квалификация „юрист” – срок 07.11.2016 г.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

10.1. Приема за запознаване проекта на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „право” и професионална квалификация „юрист”.

10.2. Дава възможност на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС да изразят своите становища в следващото заседание на Комисията.

Р-11. ОТНОСНО: Молба от Илхан Исметов Ибрямов. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

11.1. Да се уведоми Илхан Исметов Ибрямов за условията и реда за кандидатстване в органите на съдебната власт.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Пламен Стоянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) за провеждане на периодично атестиране на Пламен Стоянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”.

1.2. ПРИЕМА ИЗЦЯЛО предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Пламен Стоянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
Мотиви: Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка "Много добра" - 91 (деветдесет и една) точки на Пламен Стоянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”.
  
1.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Пламен Стоянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, резултатите от атестирането за запознаване.

П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Анна Красимирова Аврамова - Градева – прокурор Районна прокуратура гр. Благоевград. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) за провеждане на периодично атестиране на Анна Красимирова Аврамова - Градева – прокурор Районна прокуратура гр. Благоевград.  

2.2. ПРИЕМА ИЗЦЯЛО предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Анна Красимирова Аврамова - Градева – прокурор Районна прокуратура гр. Благоевград, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
Мотиви: Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка "Много добра" - 96 (деветдесет и шест) точки на Анна Красимирова Аврамова - Градева – прокурор Районна прокуратура гр. Благоевград.  

2.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Анна Красимирова Аврамова - Градева – прокурор Районна прокуратура гр. Благоевград, резултатите от атестирането за запознаване.

П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) за провеждане на периодично атестиране на Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.

3.2. НЕ ПРИЕМА ИЗЦЯЛО предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
Мотиви: Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС счита, че в част VIII, т. 1 „Правни познания и умения за прилагането им” оценката следва да се намали с още 2 (две) точки с оглед показателя за оценяване „Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това” и предвид основанията и броя на отменените актове по преписки и наказателни производства – общо 13, или 30 % спрямо общо проверените 42 акта.
В част VIII, т. 2 „Умение за анализ на правно-релевантните факти” оценката следва да се намали с 2 (две) точки с оглед данните по показателя „Правилна и законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства и умение за тяхното систематизиране в хода на производството”, предвид наличието на 10 дела, върнати от съда за доразследване, което представлява 10 % от изготвените 95 бр. обвинителни актове, предложения за споразумение и предложения по чл. 78а НК.
С оглед на това определя комплексна оценка „Много добра” – 95 (деветдесет и пет) точки на Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“.
 
3.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, резултатите от атестирането за запознаване.

П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Габрово за периодично атестиране на Дора Благоева Христова – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) за провеждане на периодично атестиране на Дора Благоева Христова – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.  

4.2. НЕ ПРИЕМА ИЗЦЯЛО предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Дора Благоева Христова – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
Мотиви: Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС счита, че в част VIII, т. 2 „Умение за анализ на правно-релевантните факти” оценката следва да се намали с 1 (една) точка с оглед данните по показателя „Правилна и законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства и умение за тяхното систематизиране в хода на производството”, предвид наличието на 5 дела, върнати от съда за доразследване, което представлява 3, 6 % от изготвените 136 бр. обвинителни актове, предложения за споразумение и предложения по чл. 78а НК.
В част VIII, т. 3 „Умение за оптимална организация на работата” оценката следва да се намали с 1 (една) точка по показателя за оценяване „Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебна власт, както и натовареността на атестирания прокурор в сравнение с другите прокурори от същия орган на съдебната власт”, предвид данните за по-ниската натовареност на Районна прокуратура – гр. Габрово в сравнение с натовареността на районните прокуратури в страната.
С оглед на това определя комплексна оценка „Много добра” – 96 (деветдесет и шест) точки на Дора Благоева Христова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
 
4.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Дора Благоева Христова – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, резултатите от атестирането за запознаване.

П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Габрово за периодично атестиране на Милен Спасов Миков – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) за провеждане на периодично атестиране на Милен Спасов Миков – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

5.2. НЕ ПРИЕМА ИЗЦЯЛО предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Милен Спасов Миков – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
Мотиви: Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС счита, че в част VIII, т. 2 „Умение за анализ на правно-релевантните факти” оценката следва да се намали с 1 (една) точка с оглед данните по показателя „Правилна и законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства и умение за тяхното систематизиране в хода на производството”, предвид наличието на 7 дела, върнати от съда за доразследване, което представлява 4, 7 % от изготвените 147 бр. обвинителни актове, предложения за споразумение и предложения по чл. 78а НК.
В част VIII, т. 3 „Умение за оптимална организация на работата” оценката следва да се намали с 1 (една) точка по показателя за оценяване „Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебна власт, както и натовареността на атестирания прокурор в сравнение с другите прокурори от същия орган на съдебната власт”, предвид данните за по-ниската натовареност на Районна прокуратура – гр. Габрово в сравнение с натовареността на районните прокуратури в страната.
С оглед на това определя комплексна оценка „Много добра” – 96 (деветдесет и шест) точки на Милен Спасов Миков – прокурор в Районна прокуратура – гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

 5.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Милен Спасов Миков – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, резултатите от атестирането за запознаване.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ

П-6. ОТНОСНО: Предложение от Иван Калчев Иванов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Калчев Иванов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен, 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, считано от датата на вземане на решението.

6.2. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-7. ОТНОСНО: Предложение от Борислав Руменов Ковачки - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Борислав Руменов Ковачки - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Благоевград, 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, считано от датата на вземане на решението.

7.2. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-8. ОТНОСНО: Предложение от Валерия Димитрова Никифорова - Димитрова – прокурор в Районна прокуратура  гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

8.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валерия Димитрова Никифорова - Димитрова – прокурор в Районна прокуратура  гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

8.2. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-9. ОТНОСНО: Предложение от Боянка Андреева Михайлова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Боянка Андреева Михайлова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

9.2. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура  гр. Бургас за повишаване на Венета Димитрова Стефанова - Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

10.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Венета Димитрова Стефанова - Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

10.2. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-11. ОТНОСНО: Предложение от Гергана Павлова Кюркчийска - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Оряхово, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

11.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гергана Павлова Кюркчийска - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Оряхово, 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, считано от датата на вземане на решението.

11.2. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Елена Петрова Динева - Иванова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

12.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Елена Петрова Динева - Иванова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.

12.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Петрова Динева - Иванова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.

12.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Евгений Мирчев Гюров – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Евгений Мирчев Гюров – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”. 

13.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Евгений Мирчев Гюров – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”. 

13.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Димитър Георгиев Аврамов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Димитър Георгиев Аврамов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”.

14.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Георгиев Аврамов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”.

14.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Петя Симеонова Велева – Матова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на  Петя Симеонова Велева – Матова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”.

15.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Симеонова Велева – Матова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”.

15.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Васил Кирилов Василев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Васил Кирилов Василев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”.

16.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Кирилов Василев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”.

16.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Александрина Володя Костадинова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

17.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Александрина Володя Костадинова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”.   

17.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александрина Володя Костадинова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”.

17.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Лом за периодично атестиране на Георги Цветанов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура  гр. Лом, с ранг „прокурор в АП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

18.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Георги Цветанов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура  гр. Лом, с ранг „прокурор в АП”.

18.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Цветанов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура  гр. Лом, с ранг „прокурор в АП”.

18.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Павликени за периодично атестиране на Антон Николов Антонов - прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени, с ранг „прокурор в АП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

19.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Антон Николов Антонов - прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени, с ранг „прокурор в АП”.

19.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антон Николов Антонов - прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени, с ранг „прокурор в АП”.

19.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура  гр. Разград за периодично атестиране на Северина Любенова Монева – прокурор в Районна прокуратура  гр. Разград. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

20.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Северина Любенова Монева – прокурор в Районна прокуратура  гр. Разград.

20.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Северина Любенова Монева – прокурор в Районна прокуратура  гр. Разград. 

20.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Яни Милев Костов – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

21.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Яни Милев Костов – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.

21.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Яни Милев Костов – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.

21.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Монтана за периодично атестиране на Миглена Кирилова Митрева - Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор в АП”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

22.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Миглена Кирилова Митрева - Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор в АП”.

22.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Миглена Кирилова Митрева - Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор в АП”.

22.3. Внася предложението в следващото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-12. ОТНОСНО: Запитване от Красимира Христева Минчева  - прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич относно атестиране във връзка с участие в конкурс. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

12.1. Да се уведоми Красимира Христева Минчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, че на заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 10.11.2016 г., т.28, ще бъде разгледан въпроса относно атестиране на участници в обявени конкурси за повишаване и преместване. Заседанията на Пленума на ВСС се излъчват онлайн, а протоколите от същите са достъпни на сайта на ВСС.

Р-13. ОТНОСНО: Обсъждане приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ бр. 62/09.08.2016 г. )

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

13.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Р-13 от настоящия дневен ред за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите.

Р-14. ОТНОСНО: Актуализиране на избирателния списък на действащите прокурори във връзка с провеждане на избор на член на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 5, ал. 3, изречение 3-то от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, да АКТУАЛИЗИРА избирателния списък на действащите прокурори, съставен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №  18/26.10.2016 г, като заличи от същия лицата, загубили качество на прокурори, както следва:
	1.1. Даниела Данчева Гунева - акт за встъпване в длъжност "съдия" в Административен съд София - град от 03.11.2016 г., във връзка с решение на ВСС по пр. 16/31.03.2016 г., т. 13.3;
	1.2. Евгени Борисов Стоянов - акт за встъпване в длъжност "съдия" в Административен съд София - град от 03.11.2016 г., във връзка с решение на ВСС по пр. 16/31.03.2016 г., т. 13.14;
	1.3.  Маргарита Илиева Немска - акт за встъпване в длъжност "съдия" в Административен съд София - град от 03.11.2016 г., във връзка с решение на ВСС по пр. 16/31.03.2016 г., т. 13.2;

14.2. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да публикува актуализирания избирателен списък на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

14.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 09.11.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО
АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ  ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: (п)
ЯСЕН ТОДОРОВ

