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П Р О Т О К О Л   №  3

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА “КОМИСИЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО” НА  ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА  17.01.2013 г.
(четвъртък, 9,00 часа)


ПРИСЪСТВАТ: Камен Ситнилски, Светла Петкова, Камен Иванов, Галя Георгиева, Румен Боев, Даниела Костова, Елка Атанасова и Ясен Тодоров.

ОТСЪСТВАТ: Милка Итова, Магдалена Лазарова.

На заседанието присъстваха:

Експертни сътрудници: Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в АВСС; Красимир Казаков – главен експерт – юрисконсулт в Дирекция „Правна” в АВСС. 
 

Протоколирал: Нели Иванова.




І. РАЗНИ



Р-1. ОТНОСНО: Планиране, обосновка и обявяване на конкурси на длъжностите за младши съдии и младши прокурори за 2013 г. по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт.

Приложение: Предложения от административните ръководители в органите на съдебната власт; Становище от Дирекция „Бюджет и финанси”.

Комисията по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 177 от ЗСВ ДА ПЛАНИРА 24 (двадесет и четири) щатни бройки за длъжността „младши съдия”.

Мотиви: Планирането е извършено въз основа на предложения от административните ръководители в органите на съдебната власт, постъпили в Администрацията на Висш съдебен съвет, като е взета предвид приложената финансова обосновка от директор на дирекция „Финанси и бюджет” и съобразно отчетената средната натовареност за страната.

В окръжните съдилища за длъжността „младши съдия” има 89 щатни бройки от, които:
- 38 одобрени кандидати за младши съдии, които към настоящия момент се обучават в НИП /за периода септември 2012 г. – юни 2013 г./
- 9 щатни бройки, които към януари месец на 2013 са свободни
- 41 заети щатни бройки за длъжността „младши съдия” на, които срокът по чл. 240 от ЗСВ изтича през периода септември – ноември на 2013 г.

Съгласно гореизложените данни, планиране по смисъла на щатна численост може да бъде направено за 50 щатни бройки, но съобразно предложенията на административните ръководители са заявени 47 щатни бройки. С оглед на приложената обосновка на директор дирекция „Финанси и бюджет” и отчетената средна натовареност за страната, планирането следва да бъде за 24 (двадесет и четири) щатни бройки за длъжността „младши съдия”.

2. ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.01.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



3. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 177 от ЗСВ ДА ПЛАНИРА 16 (шестнадесет) щатни бройки за длъжността „младши прокурор”.

Мотиви: Планирането е извършено въз основа на предложения от административните ръководители в органите на съдебната власт, постъпили в Администрацията на Висш съдебен съвет, като е взета предвид приложената финансова обосновка от директор на дирекция „Финанси и бюджет” и съобразно отчетената средната натовареност за страната.

В районните прокуратури за длъжността „младши прокурор” има 77 щатни бройки от, които:
- 29 одобрени кандидати за младши прокурори, които към настоящия момент се обучават в НИП /за периода септември 2012 г. – юни 2013 г./
- 1 щатна бройка, която към януари месец на 2013 е свободна
- 47 заети щатни бройки за длъжността „младши прокурор”, на които срокът по чл. 240 от ЗСВ изтича през периода октомври – декември на 2013 г.
Съобразно предложенията на административните ръководители планиране по смисъла на щатна численост може да бъде направено за 48 щатни бройки, но предвид приложената обосновка на директор дирекция „Финанси и бюджет” и отчетената средна натовареност за страната, планирането следва да бъде за 16 (шестнадесет) щатни бройки за длъжността „младши прокурор”.

4. ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.01.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



ПРОКУРАТУРА


П-1. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, за увеличаване броя на заместниците на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура от трима на четирима чрез трансформиране на 1 (една) щатна бройка от длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура в 1 (една) щатна бройка за длъжност „Заместник на главния прокурор” при Върховна касационна прокуратура.(вх. № 11-03-019/15.01.2013 г.)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ ДА ОПРЕДЕЛИ  броя на заместниците на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура от трима на четирима.

ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ ДА СЪКРАТИ 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор” по щатната численост на Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна бройка за длъжността „заместник на главния прокурор” по щатната численост на Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.01.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



П-2. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров - главен прокурор на Република България за назначаване на Пенка Костова Богданова – прокурор в Апелативна прокуратура – гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „Заместник на главния прокурор” при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Приложение: Кадрова справка; Заявление; С Решение на ВСС по протокол №36/06.10.2009 г. е определена комплексна оценка от атестирането „Много добра”.

Комисията по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


2.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 от ЗСВ ДА НАЗНАЧИ Пенка Костова Богданова – прокурор в Апелативна прокуратура – гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „Заместник на главния прокурор” при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.01.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



П-3. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров - главен прокурор на Република България за:

- освобождаване на Валери Иванов Първанов от длъжността „Заместник на главния прокурор”  при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението;

- назначаване на Борислав Боби Сарафов – административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП”, на длъжността „Заместник на главния прокурор” при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност;

Приложение: С Решение на ВСС по протокол № 52/11.12.2009 г.е определена комплексна оценка от атестирането „Много добра”.

- назначаване на Валери Иванов Първанов, досегашен заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура на длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 във вр. с чл. 175, ал. 7 от ЗСВ ДА ОСВОБОДИ Валери Иванов Първанов от длъжността „Заместник на главния прокурор”  при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението;

3.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 във вр. с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ ДА НАЗНАЧИ Борислав Боби Сарафов – административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП”, на длъжността „Заместник на главния прокурор” при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност;

3.3. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 от ЗСВ ДА НАЗНАЧИ Валери Иванов Първанов, досегашен заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура на длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

3.4.ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.01.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



П-4. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров - главен прокурор на Република България за провеждане на периодично атестиране на Камен Михов Михов – завеждащ отдел „Международно правно сътрудничество” във Върховна касационна прокуратура, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ.

Приложение: Кадрова справка. 

Комисията по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


4.1. На основание чл. 204, ал. 2, т. 2 от ЗСВ във вр. с § 129, ал. 2 от ЗИДЗСВ открива процедура за извънредно периодично атестиране на Камен Михов Михов – завеждащ отдел „Международно правно сътрудничество” във Върховна касационна прокуратура.

4.2. На основание чл.59 ал.2 от Методиката за атестиране (приета с решение на ВСС по протокол № 39/28.11.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ комисия в състав - г-жа Светла Петкова, г-жа Галя Георгиева и г-н Ясен Тодоров да извършат проверка на дейността на Камен Михов Михов – завеждащ отдел „Международно правно сътрудничество” във Върховна касационна прокуратура, на място.



П-5. ОТНОСНО: Предложение от Ася Бориславова Петрова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”, за провеждане на периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ.

Приложение: Кадрова справка.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

5.1. На основание чл. 204, ал. 2, т. 4 от ЗСВ във вр. с § 129, ал. 2 от ЗИДЗСВ открива процедура за извънредно периодично атестиране на Ася Бориславова Петрова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”.

5.2. На основание чл.59 ал.2 от Методиката за атестиране (приета с решение на ВСС по протокол № 39/28.11.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ комисия в състав - ……………………………….. да извършат проверка на дейността на Ася Бориславова Петрова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”, на място.
.

П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура за:

- освобождаване на Галя Тодорова Гугушева от заеманата длъжност „Заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП”, считано от датата на вземане на решението;

- назначаване на Галя Тодорова Гугушева, досегашен „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП” на длъжност „прокурор” в Апелативната специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

Приложение: Кадрова справка.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 във вр. с чл. 175, ал. 7 от ЗСВ ДА ОСВОБОДИ Галя Тодорова Гугушева от заеманата длъжност „Заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор” на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП”, считано от датата на вземане на решението.

6.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 от ЗСВ ДА НАЗНАЧИ Галя Тодорова Гугушева, досегашен „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП” на длъжност „прокурор” в Апелативната специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

6.3.ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.01.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:/п/

        КАМЕН СИТНИЛСКИ


