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П Р О Т О К О Л   №12
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА  ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 13.02.2014 г.
(четвъртък, 13,00 часа)


ПРИСЪСТВАТ: Милка Итова, Светла Петкова, Галя Георгиева, Камен Иванов, Румен Боев, Магдалена Лазарова, Даниела Костова, Елка Атанасова. 

 Протоколирал: Илина Йосифова. 

1. ОТНОСНО:Предложение от и.ф. административен ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Приложение: Решение на КПА по протокол № 6/04.02.2014 г. т. Д-16 комплексна оценка "Много добра" – 90 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Радка Стоянова Иванова – с приложено възражение
 (участник в конкурс)

С решение на КПА по протокол № 6/04.02.2014 г., т. Д-16, на основание чл. 204а, ал.3, т.2 от ЗСВ, на Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, е изготвена комплексна оценка от атестирането „Много добра” - 90 точки. По повод на изготвената оценка прокурор Радка Стоянова Иванова е представила писмено възражение. Същата е изслушана от ВСС на проведеното заседание на 13.02.2014 г.

	В изпълнение решение на ВСС по протокол №7/13.02.2014 г. възражението е уважено и на основание чл. 205, ал.3 от ЗСВ на КПА е възложено изготвянето на нова комплексна оценка.

	Във връзка с горното и след като се запозна подробно с допълнителните материали, представени от прокурор Иванова в заседание, проведено на 13.02.2014 г. 


Комисията по предложенията и атестирането

Р Е Ш И:

	УВАЖАВА възраженията на Радка Стоянова Иванова, прокурор в Софийска градска прокуратура, като:

	В Част VІІІ, т.1 „Правни познания и умения за прилагането им” увеличава оценката с 1 (една) точка, по показателя „брой потвърдени и отменени актове и основанията за това”.

Мотиви: Комисията по предложения и атестирането съобрази относително ниския брой отменени актове – само 12 броя, при общо възложени и решени преписки 2836  броя. 

	В част VІІІ, т. 3 „Умения за оптимална организация на работата” увеличава оценката с 2 точки по показателя „спазване на сроковете”.  
	
	Мотиви: От постъпилата таблица за просрочените преписки се установява, че от атестирания магистрат в срок до 2 месеца са решени не 26, а 24 преписки, като по преобладаващата част от тях просрочието е от 1 до 4 дни и между 10-12 дни. Посочените преписки са 0.8% от общо решените 2836 преписки. Тези данни и конкретните данни за натовареността на атестирания магистрат определят като незначителен броя на преписките с неспазен срок за решаване и обосновават увеличаването с 2 (две) точки на оценката по Част VІІІ, т.3 от ЕФ.

	С оглед на изложеното изготвя нова комплексна оценка от периодичното атестиране на Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска градска прокуратура Софийска градска прокуратура с, ранг „прокурор във ВКП и ВАП”,  „Много добра” - 93 (деветдесет и три) точки.


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 Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска градска прокуратура Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 206, във вр. с чл. 205, ал.3 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането «МНОГО ДОБРА» - 93 (деветдесет и три) точки на Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска градска прокуратура Софийска градска прокуратура с, ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

1.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 13.02.2014 г.




               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
               КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
               И АТЕСТИРАНЕТО:
                 МИЛКА ИТОВА

Началник отдел  „АКРС” 
в Администрацията на Висш съдебен съвет:

Красимир Казаков  …………………………



Младши специалист - компютърен оператор:

Илина Йосифова   ..........................................


