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ПРОТОКОЛ №1
ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 06.01.2015 г.

ПРИСЪСТВАТ: Даниела Костова, Елка Атанасова, Магдалена Лазарова, Румен Боев, Ясен Тодоров

Отсъстват: Милка Итова, Галя Георгиева, Светла Петкова, Камен Иванов

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати”, Красимир Казаков – директор на дирекция „Атестиране на магистрати”, Цветанка Тиганчева – началник-отдел „Конкурси на магистрати”., Антонина Романова – старши експерт в дирекция „Атестиране на прокурори и следователи”.  

Протоколирал: Илина Йосифова

Допълнителни точки, включени за разглеждане в Дневния ред на Комисията по предложенията и атестирането 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

ВКЛЮЧВА допълнителни т. Д-1 – т. Д-32 в дневния ред на Комисията по предложенията и атестирането, за разглеждане. 

І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в окръжен съд, гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/22.05.2014 г.

С решение на ВСС по протокол № 21/22.05.14г. е обявен конкурс за първоначално назначаване и заемане на  5 /пет/ свободни длъжности за “съдия” в окръжен съд – гражданска колегия, както следва – Софийски градски съд, Окръжен съд гр. Перник, Окръжен съд гр. Пловдив, Окръжен съд гр. Габрово.
Решението е обнародвано в ДВ бр. 46 от 03.06.2014 г., като приемът на документи е в периода 04.06.2014 г. – 17.06.2014 г. включително. За заемане на свободните длъжности, заявления са подали 70 /седемдесет/ кандидати, като с решение на Комисията по предложенията и атестирането по пр. №43/22.07.2014г., недопуснати са 2 /двама/, тъй като същите не отговарят на изискванията на чл. 162 и чл. 164 от ЗСВ за заемане на длъжността.  Съставът на конкурсната комисия е определен с решения на Висшия съдебен съвет по протоколи № 32/10.07.2014 г. и № 33/17.07.2014 г., в т.ч.: Йонко Георгиев Георгиев – съдия в ОС гр. Хасково, Светла Величкова Пенева – съдия в ОС гр. Варна, Валентина Петрова Димитрова – съдия в ОС гр. Разград, Росица Богданова Савова – съдия в ОС гр. Кюстендил проф. д-р Огнян Стефанов Герджиков – хабилитиран преподавател по правни науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Конкурсът е проведен от конкурсната комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи /Правилата/.  След проведения писмен изпит на 04.10.2014 г., съгласно чл. 184, ал. 4 от ЗСВ до устен изпит на 17.10.2014 г. са допуснати 22 /двадесет и двама/ кандидати, като 10 /десет/ от тях са издържали същия, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3 от Правилата.
След извършеното съобразно чл. 186а ал. 1 от ЗСВ от конкурсната комисия първо класиране на кандидатите е постъпила молба от Мария Георгиева Бойчева с вх. № 96-04-104/04.11.2014 г., с която същата желае да бъде прекратено участието й в конкурса за първоначално назначаване и заемане на длъжността „съдия”  в Окръжен съд – гражданска колегия. 
В изпълнение на чл. 186а, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗСВ, след като се запозна с цялата конкурсна документация по обявения конкурс за първоначално назначаване, в т.ч. протокола и резултатите от класирането, писмените заявления от кандидатите след извършеното второ класиране, съобразно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Правилата, както и предоставените от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” становища за притежаваните нравствени качества на кандидатите, съгласно чл. 186а, ал. 2 от ЗСВ от които е видно, че всички притежават в пълнота необходимите качества, за да бъдат назначени на длъжността „съдия” в окръжен съд – гражданска колегия, Комисията прие, че конкурсът е проведен при спазване разпоредбите на Закона за съдебната власт и Правилата.
Предвид гореизложеното

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на класирането, като на свободните 5 (пет) длъжности „съдия” в окръжен съд – гражданска колегия се назначат кандидатите съобразно заявеното им желание. 

1.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-2. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в районен  съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 39/10.09.2014 г.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2. ОТЛАГА разглеждането на т. Р-2 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г. 

Р-3. ОТНОСНО: Обсъждане на заявление от Владимир Цонев Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Военноапелативен съд, за освобождаване от заеманата длъжност, както и от длъжността „съдия” във Военноапелативен съд. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал.1, т. 2 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Владимир Цонев Димитров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Военноапелативен съд, както и от длъжността „съдия” във Военноапелативен съд, считано от датата на вземане на решението. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-4. ОТНОСНО: Определяне на дати за избор на административните ръководители в органите на съдебна власт. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

4. ОПРЕДЕЛЯ дати за избор на административните ръководители в органите на съдебна власт, както следва: 

- Районен съд, гр. Костинброд – 12.03.2015 г.
- Районна прокуратура, гр. Елин Пелин – 12.03.2015 г.
- Окръжен съд, гр.Велико Търново – 12.03.2015 г.
- Районен съд, гр. Попово – 26.03.2015 г.
- Районен съд, гр. Трън – 19.03.2015 г.
- Районен съд, гр. Нова Загора – 19.03.2015 г.
- Военноапелативна прокуратура – 19.03.2015 г.
- Районен съд, гр. Габрово – 19.03.2015 г.
- Районна прокуратура, гр. Ямбол – 26.03.2015 г.
- Вооенноапелативен съд – 26.03.2015 г.
- Районен съд, гр. Балчик – 02.04.2015 г.
- Окръжна прокуратура, гр.Пазарджик – 02.04.2015 г.

Р-5. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, ДА ОБЯВИ свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Айтос – свободна длъжност;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Малко Търново – свободна длъжност;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище – свободна длъжност;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност;
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла Слатина – свободна длъжност;
1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Лом –свободна длъжност;
1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност;
1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Харманли – свободна длъжност;
1.9. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – София – свободна длъжност;
1.10. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново – свободна длъжност;
1.11. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Силистра – свободна длъжност;
1.12. Административен ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг – свободна длъжност; 
1.13. Административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян – свободна длъжност.

5.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено 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 от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им 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 и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС, 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.

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

5.4. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за определяне на полковник Веселин Стоянов Стоев – заместник-административен ръководител - заместник-военноапелативен прокурор на Военноапелативна прокуратура, за „изпълняващ функциите – административен ръководител – военноапелативен прокурор” на Военноапелативна прокуратура. 

Комисията по предложенията и атестирането 
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ полковник Веселин Стоянов Стоев – заместник на административния ръководител – заместник-военноапелативен прокурор на Военноапелативна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, за „изпълняващ функциите административен ръководител – военноапелативен прокурор” на Военноапелативна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 08.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска и търговска колегия, обявени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 54 от 20 ноември 2014 г.

Във връзка с определяне на поименните състави на конкурсните комисии по обявени конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска и търговска колегия, са постъпили заявления за отвод от членове на конкурсните комисии.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет ДА ОПРЕДЕЛИ Здравка Петкова Първанова – съдия във Върховен касационен съд – гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за Върховен касационен съд – гражданска колегия, на мястото на Василка Иванова Илиева.

7.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един резервен член – съдия във Върховен касационен съд – гражданска колегия, на конкурсната комисия за Върховен касационен съд – гражданска колегия, на мястото на Здравка Петкова Първанова.

7.3. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет ДА ОПРЕДЕЛИ Елеонора Велинова Чаначева – съдия във Върховен касационен съд – търговска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за Върховен касационен съд – търговска колегия, на мястото на Камелия Ефремова Иванова.

7.4. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един резервен член – съдия във Върховен касационен съд – търговска колегия, на конкурсната комисия за Върховен касационен съд – търговска колегия, на мястото на Елеонора Велинова Чаначева.

7.5. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един редовен член – съдия във Върховен касационен съд – търговска колегия, на конкурсната комисия за Върховен касационен съд – търговска колегия, на мястото на Тотка Калчева Димитрова.

7.6. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един редовен член – съдия във Върховен касационен съд – търговска колегия, на конкурсната комисия за Върховен касационен съд – търговска колегия, на мястото на Никола Емануилов Хитров. 

7.7. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 08.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Обсъждане реда на докладване в Комисията по предложенията и атестирането на постъпилите жалби срещу проведените конкурси в органите на съдебната власт и изборите за административни ръководители. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8. ОТЛАГА разглеждането на т. Р-8 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

Д-1. ОТНОСНО: Предложение от Галина Николаева Тонева - Дачева - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор ВКП и ВАП”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Галина Николаева Тонева - Дачева - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор ВКП и ВАП”.

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Николаева Тонева - Дачева - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор ВКП и ВАП”.

1.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-2. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд за периодично атестиране на Анита Бойкова Андрова - Байракова - прокурор в Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Анита Бойкова Андрова - Байракова - прокурор в Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в ОП”.

2.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анита Бойкова Андрова - Байракова - прокурор в Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в ОП”.

2.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-3. ОТНОСНО: Предложение от Христо Янков Георгиев - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, за периодично атестиране на основание  чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Христо Янков Георгиев - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

3.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Янков Георгиев - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

3.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-4. ОТНОСНО: Предложение от Красимира Радославова Христова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Елена, с ранг „прокурор в АП”,  за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Красимира Радославова Христова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Елена, с ранг „прокурор в АП”.

4.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимира Радославова Христова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Елена, с ранг „прокурор в АП”.

4.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ботевград за периодично атестиране на Радка Симеонова Цекова - прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.  

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Радка Симеонова Цекова - прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград, с ранг „прокурор в АП”.

5.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радка Симеонова Цекова - прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград, с ранг „прокурор в АП”.

5.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-6. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Дупница за периодично атестиране на Иван Божиков Димитров - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Иван Божиков Димитров - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС”.

6.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Божиков Димитров - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС”.

6.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Монтана за периодично атестиране на Мария Николаевна Ницова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Мария Николаевна Ницова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС“.

7.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Николаевна Ницова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС“.

7.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-8. ОТНОСНО:Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд гр. София за периодично атестиране на Анна Кирилова Баева – Курдаланова – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Анна Кирилова Баева – Курдаланова – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

8.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анна Кирилова Баева – Курдаланова – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

8.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пазарджик за придобиване статут на несменяемост на Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд гр. Пазарджик. 

9.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд гр. Пазарджик, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

9.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-10. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Шумен за придобиване статут на несменяемост на Жанет Марчева Христова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, ал. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

10.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Жанет Марчева Христова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС“. 

10.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС Жанет Марчева Христова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС“, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

10.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-11. ОТНОСНО: Предложение от Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

11.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.

11.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.

11.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Николай Димитров Маджаров – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Николай Димитров Маджаров – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.

12.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Димитров Маджаров – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.

12.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Даяна Калинова Топалова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Даяна Калинова Топалова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.

13.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даяна Калинова Топалова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.

13.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Диляна Господинова Господинова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Диляна Господинова Господинова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.

14.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диляна Господинова Господинова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.

14.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за придобиване статут на несменяемост на Цветелина Свиленова Цонева – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Цветелина Свиленова Цонева – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица. 

15.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС Цветелина Свиленова Цонева – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

15.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ

Д-16. ОТНОСНО: Предложение от Таня Димитрова Евтимова - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, ДА ПОВИШИ Таня Димитрова Евтимова - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

16.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-17. ОТНОСНО: Предложение от Красимира Тодорова Цветкова - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Търговище, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, ДА ПОВИШИ Красимира Тодорова Цветкова - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Търговище, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

16.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-18. ОТНОСНО: Предложение от Стоил Делев Ботев – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

18. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-18 от настоящия дневен ред за  заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2014 г. 

Д-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Борислав Георгиев Милачков – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

19.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, ДА ПОВИШИ Борислав Георгиев Милачков – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

19.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Евгения Иванова Баева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

20.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, ДА ПОВИШИ Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

20.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

РАЗНИ

Д-21. ОТНОСНО: Молба от Жанет Красимирова Кунева за освобождаване от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, и назначаване на длъжност „прокурор” в  Апелативна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор във ВКП. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

21. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-21 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 20.01.2015 г. 

Д-22. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за увеличаване на щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Хасково и Окръжна прокуратура гр. Сливен с по 1 (една) длъжност „прокурор” 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

22.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Бяла, считано от датата на вземане на решението. 

22.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура, гр. Хасково, считано от датата на вземане на решението. 

22.3. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Кюстендил, считано от датата на вземане на решението. 

22.4. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура, гр. Сливен, считано от датата на вземане на решението.

22.5. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител –  председател на Районен съд гр. Стара Загора, на основание чл. 168, ал.2 от ЗСВ, за назначаване на Блага Димитрова Бозова – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

23.1. ОСТАВЯ без уважение предложението от административния ръководител –  председател на Районен съд гр. Стара Загора за назначаване на Блага Димитрова Бозова – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд, гр. Стара Загора поради липса на свободна щатна бройка. 

23.2. УКАЗВА на административния ръководител - председател на Районен съд, гр. Стара Загора в случай, че поднови искането си, следва да обоснове  необходимостта от втора длъжност „заместник на административния ръководител” на Районен съд, гр. Стара Загора, както и да изложи мотиви за разкриване на 1 щатна бройка „заместник на административни ръководител” и съкращаване на 1 щатна бройка „съдия” в Районен съд, гр. Стара Загора. 

23.3. Изпраща копие от решението по т. Д-23 на административния ръководител – председател на Районен съд, гр. Стара Загора за сведение. 

Д-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител –  председател на Окръжен съд гр.Враца, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, за освобождаване на Татяна Йорданова Александрова и Росица Иванова Маркова от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Враца и - назначаване на:
-  Евгения Георгиева Симеонова  – съдия в Окръжен съд гр.Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр.Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”;
- Веселка Цокова Иванова – съдия в Окръжен съд гр.Враца, с ранг „съдия в АС, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр.Враца с ранг „съдия в АС”.
 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

24.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Татяна Йорданова Александрова – съдия в Окръжен съд, гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Враца. 

24.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Росица Иванова Маркова - съдия в Окръжен съд, гр. Враца, с ранг „съдия в АС”, от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Враца. 

24.3. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Евгения Георгиева Симеонова  – съдия в Окръжен съд гр.Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр.Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет. 

24.4. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Веселка Цокова Иванова – съдия в Окръжен съд гр.Враца, с ранг „съдия в АС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Враца с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет. 

24.5. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-25. ОТНОСНО: Заявление от Иван Петров Йорданов (роден на 20.01.1950 г.) за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

25.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Иван Петров Йорданов от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград, считано от 21.01.2015 г. 

25.5. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-26. ОТНОСНО: Принципни решения на Комисията по предложенията и атестирането  във връзка с дейността по атестиране.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

26. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-26 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г. 

Д-27. ОТНОСНО: Принципни решения на Комисията по предложенията и атестирането във връзка с дейността по конкурсите.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

27. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-27 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г. 

Д-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Никопол за периодично атестиране на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

28.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол.

28.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол.

28.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Стамен Стоянов Стаматов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

29.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Стамен Стоянов Стаматов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна. 

29.2. Провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Стамен Стоянов Стаматов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 94 (деветдесет и четири) точки.

29.3. ИЗПРАЩА на Стамен Стоянов Стаматов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

Д-30. ОТНОСНО: Сигнал от Център на НПО в Разград във връзка с конкурс за административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград относно съдия Емил Димитров Стоев. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

30. Сигналът от Център на НПО в Разград с вх. №97-00-001/05.01.2015 г. относно съдия Емил Димитров Стоев – участник в избора за административен ръководител - председател на Окръжен съд, гр. Разград, да се приложи към материалите по процедурата за избор. 

Д-31. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване и заемане на свободните длъжности за „прокурор”във Върховна касационна прокуратура, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 39/10.09.2014 г.

Във връзка с определяне на поименния състав на конкурсната комисия по обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, е постъпило заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

31.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет ДА ОПРЕДЕЛИ Атанас Василев Гебрев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, за редовен член на конкурсната комисия за Върховна касационна прокуратура, на мястото на Антон Тонев Гиргинов.

31.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един резервен член – прокурор във Върховна касационна прокуратура, на конкурсната комисия за Върховна касационна прокуратура, на мястото на Атанас Василев Гебрев.

31.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет  насрочено на 08.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-32. ОТНОСНО: Доклад от Главния секретар на Висшия съдебен съвет относно техническо обезпечаване на членовете на Комисията по предложенията и атестирането.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

32.1. ПОТВЪРЖДАВА необходимостта от закупуване на 10 (десет) броя преносими компютри с оглед техническото обезпечаване дейността на Комисията по предложенията и атестирането във връзка с атестирането на магистрати на място. 

32.2. ИЗПРАЩА решението по т. 32.1. на Комисия „Бюджет и финанси”, по компетентност. 

(Закриване на заседанието – 11,30 часа) 

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:

РУМЕН БОЕВ

