ПРОТОКОЛ № 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 05.09.2017 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Румен Боев, Ясен Тодоров, Магдалена Лазарова, Елка Атанасова, Розалин Трендафилов, Нели Златкова, Петя Маринова, Бисерка Стоянова.

ОТСЪСТВАТ: Симона Попова, Марио Василев и Лъчезар Лазаров.

На заседанието присъства: Антонина Романова - началник-отдел АКРПСл и Яна Мачева – главен експерт в дирекция „Конкурси на магистрати“. 

Протоколирал: Даниела Иванова 

Допълнителни точки, включени за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и конкурсите при 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-6 – Р-13, П-23 - П-26. 

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОБЯВИ, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура -  Плевен – свободна длъжност
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград – свободна длъжност;
1.3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Силистра – свободна длъжност.

2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОТКРИЕ, на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура -  Варна – изтичащ мандат на 08.10.2017 г.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

4..ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-2. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите - участници в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/26.07.2017 г. (обн. ДВ бр. 62/01.08.2017 г.) и определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

2.1. ДОПУСКА, на основание чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административен ръководител” в органите на съдебната власт, обявена с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 27/26.07.2017 г (обн. в ДВ, бр. 62/01.08.2017 г.) следния кандидат:

Административен ръководител – районен прокурор на 
Софийска районна прокуратура
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



ВСС – 11769/30.08.2017г.
Радослав Димов Димов
зам. адм ръководител – зам. районен прокурор и и.ф. адм..ръководител – районен прокурор на СРП


2.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ списъка на допуснатия за участие в избора кандидат по т. 2.1. на интернет страницата на ВСС.

2.3. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура - 27.09.2017 г.

2.4. ВНАСЯ предложението по т. Р-2.3. в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-3. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за второ класиране по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура и Окръжна прокуратура - Разград, съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. (обн. ДВ бр. 46/17.06.2016 г.)

С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 26/19.07.2017 г. са повишени и преместени класираните кандидати по обявения конкурс за заемане длъжността „прокурор“ в окръжните прокуратури. След влизане в сила на решението, на кандидатите са изпратени уведомления по реда на чл. 161 от ЗСВ. 
По отношение на 2 /две/ от обявените длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, са постъпили заявления за отказ от заемането им от класираните кандидати - Томи Любомиров Наков и Ахмед Хюсменов Кокоев – прокурори в Софийска градска прокуратура, поради което същите остават вакантни.
Следващите кандидати по поредността на класирането - Константин Илиев Сулев – прокурор в Софийска районна прокуратура и Тереза Петрова Скорчева - Витанова – прокурор в Районна прокуратура - Хасково, имат изготвени положителни становища от Комисия по професионална етика към Прокурорска колегия за притежаваните нравствени качества.
Заявление за отказ от заемане на длъжността „прокурор“ е постъпило и от класирания кандидат за Окръжна прокуратура - Разград - Светослава Стефанова Пенчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.
Следващият кандидат по поредността на класирането, Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, е депозирала писмено становище, с което уведомява Комисията, че ще участва във второ класиране за длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград. Прокурор Игнатова има изготвено положително становище от Комисия по професионална етика към Прокурорска колегия за притежаваните нравствени качества.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) с оглед резултатите от класирането и становищата на Комисия по професионална етика към Прокурорска колегия за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорска колегия счита за законосъобразно да приеме решение за повишаване в длъжност на следващите по реда кандидати.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на класирането, като на 2 (две) от свободните длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура и на свободната длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград, повиши следващите класирани кандидати.

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за второ класиране по обявения конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. (обн. ДВ бр. 46/17.06.2016 г.)

С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 25/05.07.2017 г. са преместени класираните кандидати по обявения конкурс за заемане длъжността „прокурор“ в районните прокуратури. След влизане в сила на решението, на кандидатите са изпратени уведомления по реда на чл. 161 от ЗСВ. 
По отношение на 1 /една/ от обявените длъжности „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, класираният кандидат - Калин Асенов Стоилов – прокурор в Районна прокуратура - Перник, след получаване на уведомлението си по чл. 161 от ЗСВ, подава заявление за отказ от заемане на длъжността (вх. № ВСС-2863/31.07.2017 г.), поради което същата към момента е вакантна. 
Следващият кандидат по поредността на класирането - Диана Георгиева Динкова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, има изготвено положително становище от Комисия по професионална етика към Прокурорска колегия за притежаваните нравствени качества.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПЗР на ЗИД  на  ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) с оглед резултатите от класирането и становището на Комисия по професионална етика към Прокурорска колегия за притежаваните нравствени качества на класирания кандидат, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорска колегия счита за законосъобразно да приеме решение за преместване в длъжност на следващия по реда кандидат.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРЕДЛАГА на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на класирането и на свободната 1 /една/ длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура премести следващия класиран кандидат.

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Стара Загора за поощряване на Алексей Христов Ангелов - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПООЩРИ, на основание чл. 303, ал.2 т. 2, б. „б” от ЗСВ,  Алексей Христов Ангелов - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Любомир Иванов Георгиев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура и предложение на Помощна комисия за комплексна оценка за дейността му като инспектор в Инспектората към ВСС.  
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" на Любомир Иванов Георгиев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.

1.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Любомир Иванов Георгиев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, резултатите от атестирането за запознаване.

1.3. Допълва решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 16 от 02.05.2017 г., т. П-18 и определя временна комисия в състав Румен Боев, Розалин Трендафилов и Ясен Тодоров, която да извърши проверка и да предложи оценка за дейността на Любомир Иванов Георгиев като инспектор в Инспектората към ВСС за периода 19.01.2012 г. – 14.03.2016 г.“.

1.4. Разглежда предложената от Помощната комисия положителна комплексна оценка на Любомир Иванов Георгиев за дейността му като инспектор в Инспектората към ВСС за периода 19.01.2012 г. – 14.03.2016 г.

1.5. Изпраща на Любомир Иванов Георгиев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, резултатите от проверката за дейността му като инспектор и предложението на Помощната комисия за комплексна оценка, за запознаване.

П-2. ОТНОСНО: Предложение от Валентин Стоянов Вълков - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ловеч, с ранг „прокурор в АП”, за периодично атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на Валентин Стоянов Вълков - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ловеч, с ранг „прокурор в АП”.

2.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Валентин Стоянов Вълков - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ловеч, с ранг „прокурор в АП” , резултатите от атестирането за запознаване.

П-3. ОТНОСНО: Предложение от Мирослав Стоев Кръстев - (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура - Кърджали) прокурор в Районна прокуратура – Хасково, за предварително атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на Мирослав Стоев Кръстев - прокурор в Районна прокуратура – Хасково.

3.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мирослав Стоев Кръстев - прокурор в Районна прокуратура – Хасково, резултатите от атестирането за запознаване.

П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Добрич за предварително атестиране на Татяна Андонова Лефтерова - Савова - съдия в Районен съд - Добрич. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, ал. 1 от ЗСВ, на Татяна Андонова Лефтерова - Савова - съдия в Районен съд - Добрич, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА", за периода 15.05.2014 г. – 01.03.2016 г., в който същата е заемала длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Варна.

4.2. ИЗПРАЩА преписката на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, по компетентност.

П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Добрич за предварително атестиране на Красимира Христева Минчева - прокурор в Районна прокуратура - Перник. (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура - Добрич)  

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.2 от ЗСВ, комплексна оценка „ДОБРА“ на Красимира Христева Минчева - прокурор в Районна прокуратура - Перник.

5.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Красимира Христева Минчева - прокурор в Районна прокуратура - Перник, резултатите от атестирането за запознаване.

П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София за периодично атестиране на Росица Кирилова Бърдарова  - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - София. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на  Росица Кирилова Бърдарова  - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - София.

6.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Росица Кирилова Бърдарова  - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - София, резултатите от атестирането за запознаване.

П-7. ОТНОСНО: Предложение от Вената Руменова Кабурова - Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура - Левски), за предварително атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на Вената Руменова Кабурова - Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура.

7.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Вената Руменова Кабурова - Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, резултатите от атестирането за запознаване.

П-8. ОТНОСНО: Предложение от Мария Димчева Кабалакова - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура - Кнежа), за предварително атестиране. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

8.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на Мария Димчева Кабалакова - прокурор в Софийска районна прокуратура.

8.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мария Димчева Кабалакова - прокурор в Софийска районна прокуратура, резултатите от атестирането за запознаване.

П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Русе за предварително атестиране на Николай Кръстев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград. (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Русе) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на Николай Кръстев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград.          

9.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на  Николай Кръстев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград, резултатите от атестирането за запознаване.

П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за придобиване статут на несменяемост на Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд - Сливен. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

10.1. ОТЛАГА разглеждането на т. П-10 от настоящия дневен ред за следващото заседание на Комисията. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

П-11. ОТНОСНО: Предложение от Нина Борисова Ангелова - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг„прокурор във ВКП и ВАП“. 

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, Нина Борисова Ангелова - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана, 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 заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-12. ОТНОСНО: Предложение от Радост Стоилова Бошнакова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Несебър, с ранг „прокурор в ОП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

12.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радост Стоилова Бошнакова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Несебър, 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.

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Пловдив за повишаване на Иван Христов Перпелов - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Христов Перпелов - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, 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.

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Пловдив за повишаване на Добринка Любомирова Калчева - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Добринка Любомирова Калчева - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, 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.

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Благоевград за повишаване на Александрина Володя Костадинова - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александрина Володя Костадинова - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград, 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.

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Горна Оряховица за повишаване на Румен Георгиев Николов - прокурор в Районна прокуратура - Горна Оряховица, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румен Георгиев Николов - прокурор в Районна прокуратура - Горна Оряховица, 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.

16.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ІХ НА ЕФ – БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

П-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Благоевград за предварително атестиране на Благой Йорданов Лазаров - прокурор в Районна прокуратура - Благоевград (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Благоевград). 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

17.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на Благой Йорданов Лазаров - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград.

17.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Благой Йорданов Лазаров - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград.

17.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Бургас за предварително атестиране на Светлана Асенова Божкова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура -. Бургас). 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

18.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на  Светлана Асенова Божкова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

18.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Асенова Божкова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

18.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Велико Търново за предварително атестиране на Ангел Николов Ангелов - прокурор в Районна прокуратура - Асеновград (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново).

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

19.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на Ангел Николов Ангелов - прокурор в Районна прокуратура – Асеновград. 

19.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ангел Николов Ангелов - прокурор в Районна прокуратура – Асеновград.

19.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Велики Преслав за предварително атестиране на Мая Христова Големанова – прокурор в Районна прокуратура Монтана (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура - Велики Преслав). 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

20.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на  Мая Христова Големанова – прокурор в Районна прокуратура Монтана.

20.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Христова Големанова – прокурор в Районна прокуратура Монтана.

20.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Кърджали за предварително атестиране на Петър Найденов Петров - прокурор в Районна прокуратура - Кърджали (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура – Кърджали). 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

21.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на Петър Найденов Петров - прокурор в Районна прокуратура – Кърджали. 

21.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Найденов Петров - прокурор в Районна прокуратура – Кърджали.

21.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

П-22. ОТНОСНО: Предложение от заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Хасково за предварително атестиране на Христина Запрянова Жисова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

22.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на Христина Запрянова Жисова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково.  

22.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христина Запрянова Жисова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково.

22.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

РАЗНИ – д.т. Р-6 – д.т. Р-13

Р-6. ОТНОСНО: Обсъждане на необходимостта от обявяване на конкурси в прокуратурата във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, както и приложението на разпоредбата на чл. 194 от ЗСВ.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

 6.1. ПРИЕМА изготвения Анализ за необходимостта от обявяване на конкурси в органите на прокуратурата, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, както и приложението на разпоредбата на чл. 194 от ЗСВ.

6.2. ИЗПРАЩА анализа на Главния прокурор на Република България, за запознаване и изразяване на становище. 

6.3. Съобразявайки и становището на Главния прокурор, ВНАСЯ предложения за обявяване на конкретни конкурси и откриване на процедури по реда на чл. 194 от ЗСВ в заседание на Прокурорската колегия на ВСС.
 
Р-7. ОТНОСНО: Проект на решение за приключване на конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в районните прокуратури. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Враца, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.08.2017 г.

7.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Севлиево, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 07.08.2017 г.

7.3. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 15.08.2017 г.

7.4. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Козлодуй, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.08.2017 г.

7.5. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 08.08.2017 г.

7.6. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 24.08.2017 г.

7.7. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 21.08.2017 г.

7.8. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Дупница, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.08.2017 г.

7.9. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Монтана, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 24.07.2017 г.

7.10. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Карлово, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 26.07.2017 г.

7.11. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Сливен, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 21.08.2017 г.

7.12. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бяла, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 21.08.2017 г.

7.13. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Елин Пелин, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.08.2017 г.

7.14. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Айтос, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.08.2017 г.

7.15. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.08.2017 г.

7.16. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия, насрочено на 07.09.2017г., за разглеждане и произнасяне.

Р-8. ОТНОСНО: Проект на решение за приключване на конкурсната процедура, по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

8.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 04.09.2017 г.

8.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.09.2017 г.

8.3. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.09.2017 г.

8.4. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 16.08.2017 г.

8.5. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.09.2017 г.

8.6. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 15.08.2017 г.

8.7. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия, насрочено на 07.09.2017г., за разглеждане и произнасяне.

Р-9. ОТНОСНО: Проект на решение за приключване на конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/27.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ във Военноокръжна прокуратура -София. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура - София, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат –29.06.2017 г.

9.2. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ДА ПРИКЛЮЧИ конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/27.07.2016 г конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура - София - Военно - следствен участък гр. Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат –17.08.2017 г.

9.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия, насрочено на 07.09.2017г., за разглеждане и произнасяне.

Р-10. ОТНОСНО: Запитване от административните ръководители - районни прокурори на Районна прокуратура - Харманли и Районна прокуратура - Казанлък относно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/26.07.2017 г., т. 17, с което Катя Димитрова Добрева - прокурор в Районна прокуратура - Харманли е преместена, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Казанлък.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

10.1. Да се уведомят административните ръководители - районни прокурори на Районна прокуратура - Харманли и Районна прокуратура – Казанлък, че жалбата срещу решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/26.07.2017 г., т. 17, не попада в  обхвата на разпоредбата на чл. 187 от ЗСВ и решението подлежи на предварително изпълнение.

Р-11. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за определяне на Александър Александров Добрев - прокурор в Районна прокуратура - Търговище за изпълняващ функциите на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Котел.  

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

11.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Александър Александров Добрев - прокурор в Районна прокуратура – Търговище, с ранг „прокурор в АП“, за изпълняващ функциите на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Котел, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017г., за разглеждане и произнасяне.

Р-12. ОТНОСНО: Молба от Стоян Илиев Вараджаков за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - Велико Търново, както и от длъжността „прокурор“, на основание чл. 165, ал. 1,             т. 1 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

12.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Стоян Илиев Вараджаков, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“,  от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - Велико Търново, както и от длъжността „прокурор“, считано от 20.09.2017 г.

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 07.09.2017г., за разглеждане и произнасяне.

Р-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново за поощряване на Стоян Илиев Вараджаков - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ и парична награда в размер до основното месечно възнаграждение. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПООЩРИ, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ,  Стоян Илиев Вараджаков - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

13.2. ИЗПРАЩА предложението от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново за поощряване на Стоян Илиев Вараджаков - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново, с парична награда в размер до основното му месечно възнаграждение, на Комисия „Бюджет и финанси“, с оглед произнасяне по финансовата обезпеченост.

13.3. ВНАСЯ предложението по т. Р-13.1. в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено на 20.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ д.т. П-23 – д.т. П-26

П-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Перник за предварително атестиране на Станислав Емилов Страшимиров - прокурор в Районна прокуратура - Перник (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура – Перник). 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

23.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на  Станислав Емилов Страшимиров - прокурор в Районна прокуратура - Перник.

23.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Станислав Емилов Страшимиров - прокурор в Районна прокуратура - Перник, резултатите от атестирането за запознаване.

П-24. ОТНОСНО: Предложение от Мирослава Бойкова Чифчиева - прокурор в Районна прокуратура - Перник, за предварително атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

24.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на  Мирослава Бойкова Чифчиева - прокурор в Районна прокуратура – Перник.

24.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мирослава Бойкова Чифчиева - прокурор в Районна прокуратура - Перник, резултатите от атестирането за запознаване.

П-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за предварително атестиране на Божидара Евгениева Ганева - Димова - прокурор в Софийска районна прокуратура. 

 КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

25.1. ПРИЕМА изцяло предложението на постоянната атестационна комисия за комплексна оценка на Божидара Евгениева Ганева - Димова - прокурор в Софийска районна прокуратура.

25.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на Божидара Евгениева Ганева - Димова - прокурор в Софийска районна прокуратура.

25.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, Божидара Евгениева Ганева - Димова - прокурор в Софийска районна прокуратура, резултатите от атестирането за запознаване.

П-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Сливница за предварително атестиране на Мария Валериева Калпачка - прокурор в Районна прокуратура - Сливница. (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура – Сливница) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

26.1. ПРОВЕЖДА предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал.3, т.3 от ЗСВ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ на Мария Валериева Калпачка - прокурор в Районна прокуратура - Сливница.

26.2. Предоставя, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мария Валериева Калпачка - прокурор в Районна прокуратура - Сливница, резултатите от атестирането за запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ  ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ:  (п)
РУМЕН БОЕВ

