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П Р О Т О К О Л   №1

ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА “КОМИСИЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО” НА  ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА  07.01.2014 г.
(вторник, 10,00 часа)

ПРИСЪСТВАТ: Милка Итова, Магдалена Лазарова, Даниела Костова, Камен Иванов, Галя Георгиева, Румен Боев, Елка Атанасова и Ясен Тодоров.

ОТСЪСТВА: Светла Петкова

На заседанието присъстваха: 

Експертни сътрудници: Мария Христова - директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в АВСС, Ана Топалова - началник отдел „Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи” в АВСС и Христина Манева, младши експерт – младши експерт „Съдебни кадри и конкурси на магистрати”. 

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


Д-1. ОТНОСНО: Молба от административния ръководител – председател на Апелативна прокуратура гр. София за допълване решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 48/05.12.2013 г., д. т. 2, като след фразата             „ ....изпълняващ функциите „Административен ръководител – окръжен прокурор” на Софийска окръжна прокуратура” се допълни „с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 


Д-2. ОТНОСНО: Молба от Пламен Иванов Стоилов (роден на 13.01.1949 г), с ранг „следовател в НСлС”, за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх. № 11-08-033/20.12.2013 г.)

Приложение: Персонални данни, Предложение от Комисията по предложенията и атестирането за поощряване на Пламен Иванов Стоилов, следовател в Национална следствена служба. 

Д-3. ОТНОСНО: Молба от Станимир Николов Овчаров, с ранг „следовател в НСлС”, за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура                   гр. Добрич, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-499/20.12.2013 г.)

Д-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград за назначаване на Албена Дякова Великова – съдия в районен съд, гр. Кубрат, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кубрат”, с ранг „съдия в АС“, считано от 12.12.2013 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. (вх. № 11-06-001/03.01.2014 г.). 

Приложение: Кадрова справка

Д-5. ОТНОСНО: Предложение от Евгени Диков - директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването за освобождаване на Бойко Илиев Рашков от длъжността „следовател в Национална следствена служба”, на основание чл. 195, ал. 3 от ЗСВ и чл. 34В, ал. 4 от ЗСРС, считано от 02.01.2014 г. поради избирането му за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. (вх. № 11-08-001/03.01.2014 г.)

Приложение: Заявление от Бойко Илиев Рашков; решение на Народното събрание
Д-6. ОТНОСНО:  Заявление от Петко Стефанов Петков, заместник-директор на Националната следствена служба, за преназначаване от длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-директор на Националната следствена служба” на длъжността „Следовател в Националната следствена служба”. (вх. № 11-03-1511/27.12.2013 г.)

Приложение:Справка за щатната численост и свободните длъжности на магистрати към 06.01.2014 г. 

Д-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Лилия Владимирова Масева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-365/25.04.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 62/26.11.2013 г. т. С-1 комплексна оценка "Много добра" - 143 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Лилия Владимирова Масева – без възражение

Д-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд  за периодично атестиране на Ивиана Димчева Йорданова – Наумова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-245/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 63/03.12.2013 г. т. С-1 комплексна оценка "Много добра" - 99 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Ивиана Димчева Йорданова - Наумова – без възражение

Д-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд  за периодично атестиране на Петър Ненчев Славчев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-497/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 61/19.11.2013 г. т. С-3 комплексна оценка "Много добра" - 97 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Петър Ненчев Славчев – без възражение

Д-10.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд  за периодично атестиране на Аделина Николаева Андреева – съдия в Софийски районен съд (ГО), с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-406/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 61/19.11.2013 г. т. С-4 комплексна оценка "Много добра" - 96 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Аделина Николаева Андреева – без възражение

Д-11.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Смолян за периодично атестиране на Игнат Цветков Колчев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-04-168/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 61/19.11.2013 г. т. С-11 комплексна оценка "Много добра" - 140 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Игнат Цветков Колчев – без възражение

Д-12.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Смолян за периодично атестиране на Елен Михайлов Маламов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-04-169/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 61/19.11.2013 г. т. С-24 комплексна оценка "Много добра" - 140 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Елен Михайлов Маламов – без възражение

Д-13. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Миглена Илиева Площакова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1074/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 63/03.11.2013 г. т. С-9 комплексна оценка "Много добра" - 149 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Миглена Илиева Площакова – без възражение

Д-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Кърджали за периодично атестиране на Ангел Маврев Момчилов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1023/03.07.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 63/03.12.2013 г. т. С-11 комплексна оценка "Много добра" - 148 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Ангел Маврев Момчилов – без възражение

Д-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Живка Димитрова Петрова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1062/11.07.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №63/03.12.2013 г. т. С-6 комплексна оценка "Много добра" - 99 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Живка Димитрова Петрова – без възражение

Д-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Пенка Кръстева Стоева - Йоаниду – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-538/14.06.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №61/19.11.2013 г. т. С-16 комплексна оценка "Много добра" - 99 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Пенка Кръстева Стоева - Йоаниду – без възражение

Д-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Антония Кирова Роглева  – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Пловдив и ръководител на ГО, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-537/14.06.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №61/19.11.2013 г. т. С-27 комплексна оценка "Много добра" - 146 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Антония Кирова Роглева – без възражение

Д-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Петя Иванова Петрова - Дакова  – заместник на административния ръководител – заместник-председател (НО) на Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-481/16.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №63/03.12.2013 г. т. С-17 комплексна оценка "Много добра" - 147 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Петя Иванова Петрова - Дакова – без възражение

Д-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Георги Добрев Попдобрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-806/03.01.2014 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №65/09.12.2013 г. т. П-9 комплексна оценка "Много добра" - 90 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Георги Добрев Попдобрев – без възражение

Д-20. ОТНОСНО: Предложение от заместника на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Дойчо Илиев Тарев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-3706/03.01.2014 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №62/26.11.2013 г. т. Д-14 комплексна оценка "Много добра" - 88 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Дойчо Илиев Тарев – без възражение

Д-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Несебър за периодично атестиране на Анна Георгиева Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, с ранг „прокурор в АП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-607/02.01.2014 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №62/26.11.2013 г. т. Д-15 комплексна оценка "Много добра" - 95 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Анна Георгиева Пантелеева – без възражение

Д-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Валентин Петров Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-845/27.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №63/03.12.2013 г. т. П-8 комплексна оценка "Много добра" - 90 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Валентин Петров Иванов – без възражение

Д-23. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Силвия Стефанова Косева - Николова – следовател в Следствен в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-538/30.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №65/09.12.2013 г. т. П-4 комплексна оценка "Много добра" - 86 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Силвия Стефанова Косева - Николова – без възражение

Д-24. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Димитър Янков Янков – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-549/30.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №65/09.12.2013 г. т. П-8 комплексна оценка "Много добра" - 93 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Димитър Янков Янков – без възражение

Д-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол за придобиване статут на несменяемост на Недко Йорданов Русев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „прокурор в ОП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-086/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №60/12.11.2013 г. т. Д-9 комплексна оценка "Много добра" - 91 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Недко Йорданов Русев – без възражение

Д-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Нели Георгиева Тодорова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-478    /21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №65/09.12.2013 г. т. П-13 комплексна оценка "Много добра" - 95 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Нели Георгиева Тодорова – без възражение

Д-27. ОТНОСНО: 
Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Луковит за периодично атестиране на Атанаска Венкова Маринова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-582/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №62/26.11.2013 г. т. Д-19 комплексна оценка "Много добра" - 91 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Атанаска Венкова Маринова – без възражение

Д-28.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Козлодуй за периодично атестиране на Адриана Георгиева Добрева – съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-216/13.12.2013 г.)

Приложение: Нов Единен формуляр за атестиране

Д-29.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Смолян за периодично атестиране на Стою Христов Згуров – съдия в Районен съд гр. Смолян, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1426/08.10.2013 г.)

Приложение: Единен формуляр за атестиране
Допълнително изискани данни 

Д-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Антон Христов Кондов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-143/13.05.2013 г.)

Приложение: Единен формуляр за атестиране

Д-31. ОТНОСНО: Предложение от Мариян Петров Чернаев – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, с ранг „прокурор в АП” за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-502/27.12.2013 г.)

Приложение: Кадрова справка 
Последно периодично атестиране - с решение на ВСС по протокол № 21/03.06.2010 г. - комплексна оценка „Добра“ – 88 точки
Участник в конкурс

Д-32.ОТНОСНО: Предложение от Георги Крумов Качорев – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград (командирован в ОП – Благоевград), с ранг „прокурор в АП” за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-501/27.12.2013 г.)

Приложение: Кадрова справка.
Последно периодично атестиране - с решение на ВСС по протокол № 16/22.04.2010 г. - комплексна оценка „Много добра“
Участник в конкурс

Д-33. ОТНОСНО: Предложение от Яна Миткова Николова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-001/02.01.2014 г.). 

Приложение: Кадрова справка
Участник в конкурс

Д-34. ОТНОСНО: Дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към Висшия съдебен съвет във връзка с проведените конкурси в органите на съдебната власт, както и изборите на административни ръководители, за периода 03.10.2012 г. – 30.12.2013 г.

Д-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол за:
- намаляване щатната численост на Районна прокуратура гр. Тополовград с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „прокурор”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 30, ал.1, т.3 вр. чл. 194 от ЗСВ;
- разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Ямбол, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 30, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от ЗСВ;
- преназначаване на Ваня Колева Баракова – Илиева от длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Тополовград, с ранг „прокурор в АП” на длъжността „прокурор в районна прокуратура гр. Ямбол”, с ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 160 вр. с  чл.194 от ЗСВ.

Приложение: Становище от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тополовград; Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол; Кадрова справка на Ваня Колева Баракова – Илиева; Заявление от Ваня Колева Баракова – Илиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Тополовград

Д-36. ОТНОСНО: Становище от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Перник във връзка със заявление от Татяна Тодорова – съдия в Районен съд гр. Трън по чл. 194 от ЗСВ.

Д-37. ОТНОСНО: Заявление от Биляна Гяурова – Вегертседер – директор на Фондация „Български институт за правни инициативи” за предоставяне  на информация по ЗДОИ във връзка с обявените избори за административни ръководители на органите на съдебната власт.

Д-38. ОТНОСНО: Влязло в сила отменително Решение №14547/06.11.2013 г. на Върховния административен съд – ІІ колегия, образувано по жалба на Мирослав Георгиев Маринов, срещу решение №9536/26.06.2013 г. постановено по адм. д .№4498/2013 г. по описа на Върховен административен съд, VІ отделение и срещу решение по т.6 от Протокол №10 от заседание на ВСС, проведено на 14.03.2013 г., с което е оставено без уважение предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Шумен за повишаването на Мирослав Георгиев Маринов в ранг „съдия в АС”.

Д-39.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Върховния административен съд за определяне на Тинка Атанасова Косева – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, (с изтичащ мандат на 12.01.2014 г.), за изпълняващ функциите „административния ръководител – председател” на Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 13.01.2014 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

40. ОТНОСНО: Писмо от окръжни и градски съдии, участващи в обявения с решение на Висшия съдебен съвет по пр. №36/19.09.2013 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проекти  на становища на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидати за заемане на длъжност административен ръководител: 

1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Петър Валентинов Живков - и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Кула във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Кула, която ще се проведе на 16.01.2014 г. – докладва ...........................................

2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Христо Димитров Динев – административен ръководител -районен прокурор на Софийска районна прокуратура във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, която ще се проведе на 16.01.2014 г.  – докладва ...........................................

3. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Бойко Йорданов Атанасов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, която ще се проведе на 16.01.2014 г. – докладва ...........................................

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА, становището за притежаваните професионални качества на Петър Валентинов Живков - и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Кула.

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.1. на Петър Валентинов Живков, за запознаване.

1.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.1. на ВСС, на основание чл. 12 (1) от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

1.4. ПРИЕМА, становището за притежаваните професионални качества на Христо Димитров Динев – административен ръководител -районен прокурор на Софийска районна прокуратура.

1.5. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.4. на Христо Димитров Динев, за запознаване.

1.6. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.4. на ВСС, на основание чл. 12 (1) от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

1.7. ПРИЕМА, становището за притежаваните професионални качества на Бойко Йорданов Атанасов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.

1.8. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.7. на Бойко Йорданов Атанасов, за запознаване.

Р-2. ОТНОСНО: Молба от Станчо Николов Димов, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Софийски районен съд на основание чл. 165, ал. 1, т. 4 от ЗСВ.    

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

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

2.2 ИЗПРАЩА молбата на Станчо Николов Димов – съдия в Софийски районен съд, на Комисия „Бюджет и финанси” за становище относно възможността за отпускане на средства от Централизирания фонд СБКО. 

ІІ. ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК

П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Костадин Павлов Босачки - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-841/08.07.2013 г.)

Приложение: Единен формуляр за атестиране


Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

1.1. ОТЛАГА разглеждането на т. П-1 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането, за разглеждане и произнасяне. 

1.2 ВРЪЩА предложението на административния ръководител за попълване на актуални данни в част ІV, обхващащи периода до края на 2013 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

Д-1. ОТНОСНО: Молба от административния ръководител – председател на Апелативна прокуратура гр. София за допълване решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 48/05.12.2013 г., д. т. 2, като след фразата             „ ....изпълняващ функциите „Административен ръководител – окръжен прокурор” на Софийска окръжна прокуратура” се допълни „с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

1.1. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет да допълни свое решение по протокол №48/05.12.2013 г., д. т. 2, с израза „с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

1.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 16.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-2. ОТНОСНО: Молба от Пламен Иванов Стоилов (роден на 13.01.1949 г), с ранг „следовател в НСлС”, за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх. № 11-08-033/20.12.2013 г.)

Приложение: Персонални данни, Предложение от Комисията по предложенията и атестирането за поощряване на Пламен Иванов Стоилов, следовател в Национална следствена служба. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р Е ШИ:

2.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да освободи Пламен Иванов Стоилов от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба, считано от датата на вземане на решението.

2.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет да ПООЩРИ Пламен Иванов Стоилов - следовател в Национална следствена служба, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст. 

2.3. ВНАСЯ предложението в заседание на ВСС, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-3. ОТНОСНО: Молба от Станимир Николов Овчаров, с ранг „следовател в НСлС”, за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура                   гр. Добрич, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-499/20.12.2013 г.)

Приложение: Персонални данни

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

3.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да освободи Станимир Николов Овчаров от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Добрич, считано от датата на вземане на решението.

3.2. ВНАСЯ предложението в заседание на ВСС, насрочено за 16.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград за назначаване на Албена Дякова Великова – съдия в районен съд, гр. Кубрат, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кубрат”, с ранг „съдия в АС“, считано от 12.12.2013 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. (вх. № 11-06-001/03.01.2014 г.). 

Приложение: Кадрова справка

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Албена Дякова Великова – съдия в Районен съд гр. Кубрат, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кубрат, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител,

4.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-5. ОТНОСНО: Предложение от Евгени Диков - директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването за освобождаване на Бойко Илиев Рашков от длъжността „следовател в Национална следствена служба”, на основание чл. 195, ал. 3 от ЗСВ и чл. 34В, ал. 4 от ЗСРС, считано от 02.01.2014 г. поради избирането му за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. (вх. № 11-08-001/03.01.2014 г.)

Приложение: Заявление от Бойко Илиев Рашков; решение на Народното събрание

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА на ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗСВ във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и във вр. с чл. 34В, ал. 4 от ЗСРС, ДА ОСВОБОДИ Бойко Илиев Рашков от длъжността „следовател в Национална следствена служба” поради избирането му за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, считано от датата на встъпване в длъжност.

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-6. ОТНОСНО:  Заявление от Петко Стефанов Петков, заместник-директор на Националната следствена служба, за преназначаване от длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-директор на Националната следствена служба” на длъжността „Следовател в Националната следствена служба”. (вх. № 11-03-1511/27.12.2013 г.)

Приложение:Справка за щатната численост и свободните длъжности на магистрати към 06.01.2014 г. 

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 7 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Петко Стефанов Петков от заеманата длъжност „Заместник-директор на Националната следствена служба, считано от датата на вземане на решението. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Лилия Владимирова Масева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-365/25.04.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 62/26.11.2013 г. т. С-1 комплексна оценка "Много добра" - 143 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Лилия Владимирова Масева – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ: 

7.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Лилия Владимирова Масева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Благоевград, 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 Лилия Владимирова Масева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС“.

7.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд  за периодично атестиране на Ивиана Димчева Йорданова – Наумова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-245/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 63/03.12.2013 г. т. С-1 комплексна оценка "Много добра" - 99 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Ивиана Димчева Йорданова - Наумова – без възражение


Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ: 

8.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Ивиана Димчева Йорданова – Наумова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.

8.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивиана Димчева Йорданова – Наумова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.

8.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд  за периодично атестиране на Петър Ненчев Славчев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-497/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 61/19.11.2013 г. т. С-3 комплексна оценка "Много добра" - 97 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Петър Ненчев Славчев – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ: 

9.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Петър Ненчев Славчев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.

9.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Ненчев Славчев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.

9.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-10.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд  за периодично атестиране на Аделина Николаева Андреева – съдия в Софийски районен съд (ГО), с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-406/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 61/19.11.2013 г. т. С-4 комплексна оценка "Много добра" - 96 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Аделина Николаева Андреева – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ: 

10.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Аделина Николаева Андреева – съдия в Софийски районен съд (ГО), с ранг „съдия в ОС”.

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

10.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-11.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Смолян за периодично атестиране на Игнат Цветков Колчев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-04-168/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 61/19.11.2013 г. т. С-11 комплексна оценка "Много добра" - 140 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Игнат Цветков Колчев – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Игнат Цветков Колчев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, 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 Игнат Цветков Колчев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в АС”.

11.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-12.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Смолян за периодично атестиране на Елен Михайлов Маламов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-04-169/21.12.2013 г.)
Приложение: Решение на КПА по протокол № 61/19.11.2013 г. т. С-24 комплексна оценка "Много добра" - 140 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Елен Михайлов Маламов – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Елен Михайлов Маламов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

12.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елен Михайлов Маламов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

12.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-13. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Миглена Илиева Площакова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1074/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 63/03.11.2013 г. т. С-9 комплексна оценка "Много добра" - 149 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Миглена Илиева Площакова – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

13.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Миглена Илиева Площакова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив, 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 Миглена Илиева Площакова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”.

13.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Кърджали за периодично атестиране на Ангел Маврев Момчилов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1023/03.07.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 63/03.12.2013 г. т. С-11 комплексна оценка "Много добра" - 148 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Ангел Маврев Момчилов – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

14.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Ангел Маврев Момчилов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС”.

14.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ангел Маврев Момчилов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС”.

14.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Живка Димитрова Петрова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1062/11.07.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №63/03.12.2013 г. т. С-6 комплексна оценка "Много добра" - 99 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Живка Димитрова Петрова – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

15.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Живка Димитрова Петрова – съдия в Районен съд гр. Пловдив.

15.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Живка Димитрова Петрова – съдия в Районен съд гр. Пловдив.

15.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Пенка Кръстева Стоева - Йоаниду – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-538/14.06.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №61/19.11.2013 г. т. С-16 комплексна оценка "Много добра" - 99 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Пенка Кръстева Стоева - Йоаниду – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

16.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Пенка Кръстева Стоева - Йоаниду – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.

16.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пенка Кръстева Стоева - Йоаниду – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.

16.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Антония Кирова Роглева  – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-537/14.06.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №61/19.11.2013 г. т. С-27 комплексна оценка "Много добра" - 146 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Антония Кирова Роглева – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

17.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Антония Кирова Роглева  – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

17.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антония Кирова Роглева  – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

17.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Петя Иванова Петрова - Дакова  – заместник на административния ръководител – заместник-председател (НО) на Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-481/16.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №63/03.12.2013 г. т. С-17 комплексна оценка "Много добра" - 147 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Петя Иванова Петрова - Дакова – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

18.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Петя Иванова Петрова - Дакова  – заместник на административния ръководител – заместник-председател (НО) на Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

18.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Иванова Петрова - Дакова  – заместник на административния ръководител – заместник-председател (НО) на Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

18.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Георги Добрев Попдобрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-806/03.01.2014 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №65/09.12.2013 г. т. П-9 комплексна оценка "Много добра" - 90 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Георги Добрев Попдобрев – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

19.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Георги Добрев Попдобрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”.

19.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Добрев Попдобрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”.

19.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-20. ОТНОСНО: Предложение от заместника на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Дойчо Илиев Тарев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-3706/03.01.2014 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №62/26.11.2013 г. т. Д-14 комплексна оценка "Много добра" - 88 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Дойчо Илиев Тарев – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

20.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Дойчо Илиев Тарев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.

20.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дойчо Илиев Тарев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.

20.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Несебър за периодично атестиране на Анна Георгиева Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-607/02.01.2014 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №62/26.11.2013 г. т. Д-15 комплексна оценка "Много добра" - 95 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Анна Георгиева Пантелеева – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

21.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Анна Георгиева Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър.

21.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анна Георгиева Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър.

21.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Валентин Петров Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-845/27.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №63/03.12.2013 г. т. П-8 комплексна оценка "Много добра" - 90 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Валентин Петров Иванов – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

22.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Валентин Петров Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”.

22.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентин Петров Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”.

22.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-23. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Силвия Стефанова Косева - Николова – следовател в СлО в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-538/30.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №65/09.12.2013 г. т. П-4 комплексна оценка "Много добра" - 86 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Силвия Стефанова Косева - Николова – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

23.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Силвия Стефанова Косева - Николова – следовател в СлО в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

23.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Стефанова Косева - Николова – следовател в СлО в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

23.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-24. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Димитър Янков Янков – следовател в СлО в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-549/30.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №65/09.12.2013 г. т. П-8 комплексна оценка "Много добра" - 93 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Димитър Янков Янков – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането

РЕШИ:


24.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Димитър Янков Янков – следовател в СлО в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
24.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Янков Янков – следовател в СлО в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

24.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.



Д-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол за придобиване статут на несменяемост на Недко Йорданов Русев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „прокурор в ОП” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-086/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №60/12.11.2013 г. т. Д-9 комплексна оценка "Много добра" - 91 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Недко Йорданов Русев – без възражение






















Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

25.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Недко Йорданов Русев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „прокурор в ОП”. 

25.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС Недко Йорданов Русев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „прокурор в ОП”, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

25.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Нели Георгиева Тодорова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-478    /21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №65/09.12.2013 г. т. П-13 комплексна оценка "Много добра" - 95 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Нели Георгиева Тодорова – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

26.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Нели Георгиева Тодорова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

26.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нели Георгиева Тодорова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

26.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Луковит за периодично атестиране на Атанаска Венкова Маринова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-582/21.12.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол №62/26.11.2013 г. т. Д-19 комплексна оценка "Много добра" - 91 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Атанаска Венкова Маринова – без възражение

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

27.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Атанаска Венкова Маринова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит.

27.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанаска Венкова Маринова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит.

27.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-28.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Козлодуй за периодично атестиране на Адриана Георгиева Добрева – съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-216/13.12.2013 г.)


Приложение: Нов Единен формуляр за атестиране


Комисията по предложенията и атестирането

РЕШИ:

28.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-28 от настоящия дневен за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането. 



Д-29.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Смолян за периодично атестиране на Стою Христов Згуров – съдия в Районен съд гр. Смолян, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1426/08.10.2013 г.)

Приложение: Единен формуляр за атестиране
Допълнително изискани данни 
Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

29.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Стою Христов Згуров – съдия в Районен съд гр. Смолян. 

29.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Стою Христов Згуров – съдия в Районен съд гр. Смолян комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането счита, че оценката следва да бъде намалена с по 5 точки в част VІІІ, т. 1 „Правни познания и умения за прилагането им и в част VІІІ, т. 2 „Умение за анализ на правнорелевантните факти” след като прегледа всички отменени съдебни актове на магистрата за атестирания период. Отнесени към броя на обжалваните съдебни актове, отменените такива, особено за 2010 г., представляват 19,68% от всички обжалвани. Като се има предвид, че отменените актове не касаят произнасяне по дела с голяма фактическа и правна сложност, то самият факт на отменянето им сочи на извода, че следва оценките да бъдат намалени в част VІІІ, т. 1 и 2, както е посочено по-горе. 
В част VІІІ, т. 3 „Умение за оптимална организация на работата” оценката следва да се намали с 2 (две) точки по показателя „Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания съдия”, предвид това, че натовареността на Районен съд гр. Смолян е под средната за страната, С оглед на това определя комплексна оценка "Много добра" - 88 (осемдесет и осем) точки на Стою Христов Згуров – съдия в Районен съд гр. Смолян.

29.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Стою Христов Згуров – съдия в Районен съд гр. Смолян, резултатите от атестирането за запознаване. 

Д-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Антон Христов Кондов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. (вх. № 11-09-143/13.05.2013 г.)

Приложение: Единен формуляр за атестиране

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

30.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Антон Христов Кондов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна. 

30.2. На основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ провежда атестиране на Антон Христов Кондов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" -  88 (осемдесет и осем) точки.

30.3. ИЗПРАЩА на Антон Христов Кондов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.


Д-31. ОТНОСНО: Предложение от Мариян Петров Чернаев – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, с ранг „прокурор в АП” за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-502/27.12.2013 г.)

Приложение: Кадрова справка 
Последно периодично атестиране - с решение на ВСС по протокол № 21/03.06.2010 г. - комплексна оценка „Добра“ – 88 точки
Участник в конкурс

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

31.1. ПРИЕМА предложението на Мариян Петров Чернаев – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, с ранг „прокурор в АП”, за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ.

31.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране (приета с решение на ВСС по протокол № 39/28.11.2011 г.) за проверка дейността на Мариян Петров Чернаев – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, с ранг „прокурор в АП” и предложение за комплексна оценка на същия.

Д-32.ОТНОСНО: Предложение от Георги Крумов Качорев – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград (командирован в ОП – Благоевград), с ранг „прокурор в АП” за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-501/27.12.2013 г.)

Приложение: Кадрова справка.
Последно периодично атестиране - с решение на ВСС по протокол № 16/22.04.2010 г. - комплексна оценка „Много добра“
Участник в конкурс

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

32.1. ПРИЕМА предложението на Георги Крумов Качорев – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград (командирован в ОП – Благоевград), с ранг „прокурор в АП”, за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ.

32.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране (приета с решение на ВСС по протокол № 39/28.11.2011 г.) за проверка дейността на Георги Крумов Качорев – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград (командирован в ОП – Благоевград), с ранг „прокурор в АП” и предложение за комплексна оценка на същия.

Д-33. ОТНОСНО: Предложение от Яна Миткова Николова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-09-001/02.01.2014 г.). 

Приложение: Кадрова справка
Участник в конкурс

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

33.1. ПРИЕМА предложението на Яна Миткова Николова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ. 

33.2. УКАЗВА на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране (приета с решение на ВСС по протокол № 39/28.11.2011 г.) за проверка дейността на Яна Миткова Николова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен и предложение за комплексна оценка на същата.

Д-34. ОТНОСНО: Дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към Висшия съдебен съвет във връзка с проведените конкурси в органите на съдебната власт, както и изборите на административни ръководители, за периода 03.10.2012 г. – 30.12.2013 г.

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

34.1. ИЗПРАЩА информацията в частта, касаеща преразпределението на магистратските бройки в органите на съдебната власт на Комисия „Съдебна администрация” с оглед оптимизиране щатовете на съдебната администрация. 

Д-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол за:
- намаляване щатната численост на Районна прокуратура гр. Тополовград с 1 /една/ щатна бройка за длъжността „прокурор”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 30, ал.1, т.3 вр. чл. 194 от ЗСВ;
- разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Ямбол, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 30, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от ЗСВ;
- преназначаване на Ваня Колева Баракова – Илиева от длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Тополовград, с ранг „прокурор в АП” на длъжността „прокурор в районна прокуратура гр. Ямбол”, с ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 160 вр. с  чл.194 от ЗСВ.

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

35.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-35 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 14.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-36. ОТНОСНО: Становище от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Перник във връзка със заявление от Татяна Тодорова – съдия в Районен съд гр. Трън по чл. 194 от ЗСВ.

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

36.1. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ да съкрати 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Трън, считано от датата на вземане на решението. 

36.2 .ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Радомир, считано от датата на вземане на решението. 

36.3. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194 от ЗСВ, ДА ПРЕНАЗНАЧИ Татяна Иванова Тодорова, съдия в Районен съд гр. Трън, на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Радомир без конкурс, считано от датата на вземане на решението. 

36.4. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено на 16.01.2014 г. (четвъртък), за разглеждане и произнасяне. 

Д-37. ОТНОСНО: Заявление от Биляна Гяурова – Вегертседер – директор на Фондация „Български институт за правни инициативи” за предоставяне  на информация по ЗДОИ във връзка с обявените избори за административни ръководители на органите на съдебната власт.

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

37.1. На основание чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ ДА СЕ ПОИСКА изрично писмено съгласие на г-н Йордан Геров, председател на Районен съд гр. Момчилград, г-н Даниел Димитров, председател на Районен съд гр. Видин, г-жа Мария Тодорова, и. ф. председател на Административен съд, гр. Благоевград, Вилиян Петров, съдия в Апелативен съд, г-жа Ванухи Аракелян, председател на Окръжен съд, гр. Варна, г-жа Тинка Косева, председател на Административен съд, гр. Варна, г-н Росен Костадинов, председател на Районен съд, гр. Силистра и г-н Тодор Попиванов, съдия в Районен съд, гр. Видин, с оглед предоставяне на фондация „Български институт за правни инициативи” исканата информация по Закона за достъп до обществена информация. 

Д-38. ОТНОСНО: Влязло в сила отменително Решение №14547/06.11.2013 г. на Върховния административен съд – ІІ колегия, образувано по жалба на Мирослав Георгиев Маринов, срещу решение №9536/26.06.2013 г. постановено по адм. д .№4498/2013 г. по описа на Върховен административен съд, VІ отделение и срещу решение по т.6 от Протокол №10 от заседание на ВСС, проведено на 14.03.2013 г., с което е оставено без уважение предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Шумен за повишаването на Мирослав Георгиев Маринов в ранг „съдия в АС”.

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

38.1. ВКЛЮЧВА т. Д-38 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 20.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.  

Д-39.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Върховния административен съд за определяне на Тинка Атанасова Косева – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, (с изтичащ мандат на 12.01.2014 г.), за изпълняващ функциите „административния ръководител – председател” на Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 13.01.2014 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

39.1. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Тинка Атанасова Косева – административен ръководител – председател на Административен съд         гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (с изтичащ мандат на 12.01.2014 г.), за изпълняващ функциите „административния ръководител – председател” на Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 13.01.2014 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

39.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено на 09.01.2014 г. (четвъртък), за разглеждане и произнасяне. 

40. ОТНОСНО: Писмо от окръжни и градски съдии, участващи в обявения с решение на Висшия съдебен съвет по пр. №36/19.09.2013 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища. 


Комисията по предложенията и атестирането

РЕШИ:


40.1. ОТКРИВА дискусия на тема „Конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване” в органите на съдебната власт. 

40.2. ПРЕДЛАГА на Комисията по правни въпроси да се проведе съвместно заседание на 20 януари 2014 г., понеделник от 15,00 часа. 

40.3. ДА СЕ ПРОВЕДЕ среща на 31.01.2014 г. от 10,00 часа в Окръжен съд, гр. Велико Търново с магистратите от апелативен район Велико Търново във връзка с обсъждането на конкурсите за повишаване в длъжност и преместване в органите на съдебната власт. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО: /П/

   МИЛКА ИТОВА


