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1. ОТНОСНО: Писмо от завеждащ отдел „Административен” във ВКП с приложени (вх. № 11-03-131/21.02.2013 г.):

І. Предложение от Главния прокурор на Република България за изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 04/31.01.2013 г., д.т. 10.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

І.1. ПРИЕМА предложението от Главния прокурор на Република България за изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 04/31.01.2013 г., д.т. 10.

І.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС да измени решение по протокол № 43/31.01.2013 г., д.т. 10, като същото да се чете:

10.1: „В периода м.февруари – м.март 2013 г. за заемане на длъжността „съдия” във Върховен административен съд, Върховен касационен съд, Специализиран наказателен съд и районните съдилища, след обобщаване на информацията за наличието на свободни длъжности в тези органи.”

10.2.: „В периода м.юни – м.юли 2013 г. за заемане на длъжността „съдия” в апелативните, окръжните и административните съдилища, след обобщаване на информацията за наличието на свободни длъжности в тези органи.” /заличава изразът „специализирания наказателен съд”/.

10.3: „В периода м.февруари – м.март 2013 г. за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна административна прокуратура, Върховна касационна прокуратура, Специализирана прокуратура и длъжността „следовател” в Следствения отдел на Специализирана прокуратура, както и районните прокуратури, след обобщаване на информацията за наличието на свободни длъжности в тези органи.”
 
10.4: „В периода м.юни – м.юли 2013 г. за заемане на длъжността „прокурор” в апелативните  и окръжните прокуратури, след обобщаване на информацията за наличието на свободни длъжности в тези органи.” /заличава изразът „специализирана прокуратура”/.

І.3. Внася предложението в заседание на ВСС, насрочено за 14.03.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


ІІ. Предложение от Главния прокурор на Република България за обявяване на свободните длъжности за прокурори във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура и обявяване на конкурс за заемането им.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

ІІ.1. ПРИЕМА предложението от Главния прокурор на Република България за обявяване на свободните длъжности за прокурори във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура и обявяване на конкурс за заемането им

ІІ.2. ИЗПРАЩА предложението от Главния прокурор за обявяване на свободни щатни бройки за длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура и обявяване на конкурс за заемането им, на Отдел „Конкурси на магистрати”, за обобщаване и последващо обявяване.



ІІІ. Предложение от Главния прокурор на Република България за преразпределение на щатни бройки за длъжност „прокурор” по щата на районните  прокуратури в системата на ПРБ, обявяване на свободните длъжности за прокурори в районни прокуратури и обявяване на конкурс.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

ІІІ.1. Приема за сведение предложението от Главния прокурор на Република България за преразпределение на щатни бройки за длъжност „прокурор” по щата на районните  прокуратури в системата на ПРБ, обявяване на свободните длъжности за прокурори в районни прокуратури и обявяване на конкурс.


1.1. ОТНОСНО: Писмо от завеждащ отдел „Административен” във ВКП (вх. № 11-03-133/27.02.2013 г.) относно корекции в т. ІІІ. в диспозитива на предложението в писмото на завеждащ отдел „Административен” във ВКП (вх. № 11-03-131/21.02.2013 г.)

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

1.1. Приема за сведение писмото от завеждащ отдел „Административен” във ВКП.


2. ОТНОСНО: Обсъждане на Проект на Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване и предложения за оптимизиране на щатовете в районните прокуратури, изготвен към 04.03.2013 г.


КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРИЕМА Анализа на натовареността и кадровото обезпечаване, и кадровото обезпечаване и предложения за оптимизиране на щатовете в районните прокуратури, изготвен към 04.03.2013 г., в цялост.


3. ОТНОСНО: Преразпределението на свободните щатни бройки за районните прокуратури, с оглед оптимизиране на щатовете в органите на съдебната власт 
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на районните прокуратури с 27 (двадесет и седем) щатни бройки за длъжността „прокурор”, както следва:

3.1.1. Районна прокуратура гр. Трън – 1 (една) щатна бройка;

3.1.2. Районна прокуратура гр. Брезник - 1 (една) щатна бройка; 

3.1.3. Районна прокуратура гр. Ивайловград - 1 (една) щатна бройка;

3.1.4. Районна прокуратура гр. Омуртаг - 1 (една) щатна бройка;

3.1.5. Районна прокуратура гр. Кърджали - 1 (една) щатна бройка;

3.1.6. Районна прокуратура гр. Горна Оряховица – 1 (една) щатна бройка;

3.1.7. Районна прокуратура гр. Айтос – 1 (една) щатна бройка;

3.1.8. Районна прокуратура гр. Царево – 1 (една) щатна бройка;

3.1.9. Районна прокуратура гр. Велико Търново – 1 (една) щатна бройка;

3.1.10. Районна прокуратура гр. Ловеч – 1 (една) щатна бройка;

3.1.11. Районна прокуратура гр. Поморие – 1 (една) щатна бройка;

3.1.12. Районна прокуратура гр. Елена – 1 (една) щатна бройка;

3.1.13. Районна прокуратура гр. Добрич – 1 (една) щатна бройка;

3.1.14. Районна прокуратура гр. Видин – 1 (една) щатна бройка;

3.1.15. Районна прокуратура гр. Сливница – 1 (една) щатна бройка;

3.1.16. Районна прокуратура гр. Първомай – 1 (една) щатна бройка;

3.1.17. Районна прокуратура гр. Троян – 1 (една) щатна бройка;

3.1.18. Районна прокуратура гр. Ямбол – 1 (една) щатна бройка;

3.1.19. Районна прокуратура гр. Самоков – 1 (една) щатна бройка;

3.1.20. Районна прокуратура гр. Ихтиман – 2 (две) щатни бройки;

3.1.21. Районна прокуратура гр. Русе – 1 (една) щатна бройка;

3.1.22. Районна прокуратура гр. Пазарджик – 2 (две) щатни бройки;

3.1.23. Районна прокуратура гр. Разград – 1 (една) щатна бройка;

3.1.24. Районна прокуратура гр. Свищов – 1 (една) щатна бройка;

3.1.25. Районна прокуратура гр. Радомир – 1 (една) щатна бройка.


3.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 27 (двадесет и седем) щатни бройки за длъжността „прокурор”, в районните прокуратури, както следва:

3.2.1. Районна прокуратура гр. София – 8 (осем) щатни бройки;

3.2.2. Районна прокуратура гр. Варна – 4 (четири) щатни бройки;

3.2.3. Районна прокуратура гр. Пловдив – 3 (три) щатни бройки;

3.2.4. Районна прокуратура гр. Бургас – 3 (три) щатни бройки;

3.2.5. Районна прокуратура гр. Разлог – 1 (една) щатна бройка;

3.2.6. Районна прокуратура гр. Нова Загора – 1 (една) щатна бройка;

3.2.7. Районна прокуратура гр. Несебър – 1 (една) щатна бройка;

3.2.8. Районна прокуратура гр. Карлово – 1 (една) щатна бройка;

3.2.9. Районна прокуратура гр. Свиленград – 1 (една) щатна бройка;

3.2.10. Районна прокуратура гр. Балчик – 1 (една) щатна бройка;

3.2.11. Районна прокуратура гр. Асеновград – 1 (една) щатна бройка;

3.2.12. Районна прокуратура гр. Харманли – 1 (една) щатна бройка;

3.2.13. Районна прокуратура гр. Чирпан – 1 (една) щатна бройка.


3.3. ПЛАНИРА 14 (четиринадесет) щатни бройки за длъжността „прокурор” в районните прокуратури, с оглед изтичащия срок по чл. 240 във вр. с чл. 243, ал.1 от ЗСВ, както следва: 

3.3.1. Районна прокуратура гр. Благоевград – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.2. Районна прокуратура гр. Велико Търново – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.3. Районна прокуратура гр. Добрич – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.4. Районна прокуратура гр. Кърджали – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.5. Районна прокуратура гр. Несебър – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.

3.3.6. Районна прокуратура гр. Пазарджик – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.7. Районна прокуратура гр. Перник – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.8. Районна прокуратура гр. Пловдив – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.

3.3.9. Районна прокуратура гр. Русе – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.10. Районна прокуратура гр. Смолян – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.11. Районна прокуратура гр. Стара Загора – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;
3.3.12. Районна прокуратура гр. Хасково – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.

3.3.13. Районна прокуратура гр. Шумен – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;

3.3.14. Районна прокуратура гр. Ямбол – 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;


3.4. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ ДА ОБЯВИ 106 (сто и шест) свободни бройки за длъжността "ПРОКУРОР" в районните прокуратури, които да се заемат след конкурс чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

3.4.1. Районна прокуратура гр. Кърджали – 1 (една) щатна бройка;

3.4.2. Районна прокуратура гр. Сливен – 1 (една) щатна бройка;

3.4.3. Районна прокуратура гр. Горна Оряховица – 1 (една) щатна бройка;

3.4.4. Районна прокуратура гр. Каварна – 1 (една) щатна бройка;

3.4.5. Районна прокуратура гр. Средец – 2 (две) щатни бройки;

3.4.6. Районна прокуратура гр. Велико Търново – 1 (една) щатна бройка;

3.4.7. Районна прокуратура гр. Тутракан – 1 (една) щатна бройка;

3.4.8. Районна прокуратура гр. Добрич – 1 (една) щатна бройка;

3.4.9. Районна прокуратура гр. Видин – 1 (една) щатна бройка;

3.4.10. Районна прокуратура гр. Чепеларе – 1 (една) щатна бройка;

3.4.11. Районна прокуратура гр. Котел– 1 (една) щатна бройка;

3.4.12. Районна прокуратура гр. Самоков – 1 (една) щатна бройка;

3.4.13. Районна прокуратура гр. Благоевград – 3 (три) щатни бройки;

3.4.14. Районна прокуратура гр. Панагюрище – 1 (една) щатна бройка;

3.4.15. Софийска районна прокуратура – 26 (двадесет и шест) щатни бройки;
3.4.16. Районна прокуратура гр. Варна – 12 (дванадесет) щатни бройки;

3.4.17. Районна прокуратура гр. Пловдив – 9 (девет) щатни бройки;

3.4.18. Районна прокуратура гр. Бургас – 8 (осем) щатни бройки;

3.4.19. Районна прокуратура гр. Разлог– 2 (две) щатни бройки;

3.4.20. Районна прокуратура гр. Нова Загора – 1 (една) щатна бройка;

3.4.21. Районна прокуратура гр. Несебър – 2 (две) щатни бройки;

3.4.22. Районна прокуратура гр. Карлово – 1 (една) щатна бройка;

3.4.23. Районна прокуратура гр. Свиленград – 2 (две) щатни бройки;

3.4.24. Районна прокуратура гр. Балчик – 1 (една) щатна бройка;

3.4.25. Районна прокуратура гр. Асеновград– 1 (една) щатна бройка;

3.4.26. Районна прокуратура гр. Харманли – 2 (две) щатни бройки;

3.4.27. Районна прокуратура гр. Чирпан – 1 (една) щатна бройка;

3.4.28. Районна прокуратура гр. Сандански – 2 (две) щатни бройки;

3.4.29. Районна прокуратура гр. Гоце Делчев – 1 (една) щатна бройка;

3.4.30. Районна прокуратура гр. Бяла Слатина – 1 (една) щатна бройка;

3.4.31. Районна прокуратура гр. Оряхово – 1 (една) щатна бройка;

3.4.32. Районна прокуратура гр. Монтана – 2 (две) щатни бройки;

3.4.33. Районна прокуратура гр. Велинград – 2 (две) щатни бройки;

3.4.34. Районна прокуратура гр. Гълъбово – 1 (една) щатна бройка;

3.4.35. Районна прокуратура гр. Девин – 1 (една) щатна бройка;

3.4.36. Районна прокуратура гр. Плевен – 8 (осем) щатни бройки;

3.4.37. Районна прокуратура гр. Левски – 1 (една) щатна бройка;
3.4.38. Районна прокуратура гр. Елхово – 1 (една) щатна бройка.


4. ОТНОСНО: Предложение на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен за обявяване на свободни щатни бройки за магистрати и конкурс за заемането им. (вх. № 11-09-031/08.02.2013 г.)

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРИЕМА за сведение предложението на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен за обявяване на свободни щатни бройки за магистрати и конкурс за заемането им.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Д-1. ОТНОСНО: Предложение за оптимизиране на щатовете в районните съдилища и обявяването им за провеждане на конкурс:

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

1.1. Приема предложението за оптимизиране на щатните бройки в районните съдилища и обявяването на конкурс за заемането им, както следва:

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ 10 (десет) щатни бройки за длъжността „следовател” в Окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури, както следва:

1.2.1. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали с 1 (една) щатна бройка;

1.2.2. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца с 2 (две) щатни бройки;

1.2.3. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана с 2 (две) щатни бройки;

1.2.4. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник с 1 (една) щатна бройка за длъжността „следовател”.

1.2.5. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград с 1 (една) щатна бройка;

1.2.6. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян с 1 (една) щатна бройка;

1.2.7. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Добрич с 2 (две) щатни бройки;

1.2.8. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 10 (десет) щатни бройки за длъжността „съдия”, по щата на Софийски районен съд.


1.3.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районен съд гр. Пещера с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.

1.3.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив с 1 (една) щатна бройка за длъжността „следовател”.

1.3.3. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр. Варна с 2 (две) щатни бройки за длъжността „следовател”.

1.3.4. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 4 (четири) щатни бройки за длъжността „съдия”, по щата на Районен съд гр. Пловдив.


1.4.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр. Варна с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.

1.4.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”, по щата на Районен съд гр. Несебър.


1.5.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районен съд гр. Каварна с 2 (две) щатни бройки за длъжността „съдия”.

1.5.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районен съд гр. Нови пазар с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.

1.5.3. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районен съд гр. Козлодуй с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.

1.5.4. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 4 (четири) щатни бройки за длъжността „съдия”, по щата на Районен съд гр. Варна.


1.6.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районен съд гр. Павликени с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.

1.6.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”, по щата на Районен съд гр. Велико Търново.



1.7.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районен съд гр. Дряново с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.

1.7.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”, по щата на Районен съд гр. Габрово.
2. ПЛАНИРА 15 (петнадесет) щатни бройки за длъжността „съдия” в районните съдилища, с оглед изтичащия срок по чл. 240 във вр. с чл. 243, ал.1 от ЗСВ, както следва: 

2.1. Районен съд гр. Видин – 1  (една) щатна бройка ;

2.2. Районен съд гр. Пловдив – 3 (три) щатни бройки; 

2.3. Районен съд гр. Златоград – 1 (една) щатна бройка;

2.4. Районен съд гр. Харманли – 1 (една) щатна бройка;

2.5. Районен съд гр. Сливен – 2 (две) щатни бройки;

2.6. Районен съд гр. Нова Загора – 1 (една) щатна бройка;

2.7. Районен съд гр. Шумен – 1 (една) щатна бройка;

2.8. Районен съд гр. Велико Търново – 1 (една) щатна бройка ;

2.9. Районен съд гр. Габрово – 1 (една) щатна бройка;

2.10. Районен съд гр. Плевен – 1 (една) щатна бройка;

2.11. Районен съд гр. Ботевград – 1 (една) щатна бройка;

2.12. Районен съд гр. Враца – 1 (една) щатна бройка


3. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ ДА ОБЯВИ 44 (четиридесет и четири) свободни бройки за длъжността "СЪДИЯ" в районните съдилища, които да се заемат след конкурс чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:
3.1. Районен съд гр. Благоевград – 1 (една) щатна бройка;
3.2. Районен съд гр. Бяла – 1 (една) щатна бройка.
3.3. Районен съд гр. Варна – 6 (шест) щатни бройки;
3.4. Районен съд гр. Девня – 1 (една) щатна бройка;
3.5. Районен съд гр. Несебър – 1 (една) щатна бройка;
3.6. Районен съд гр. Перник – 1 (една) щатна бройка;
3.7. Районен съд гр. Пловдив – 5 (пет) щатни бройки;
3.8. Районен съд гр. Провадия – 1 (една) щатна бройка
3.9. Районен съд гр. Първомай – 1 (една) щатна бройка;
3.10. Районен съд гр. Сандански – 1 (една) щатна бройка;
3.11. Районен съд гр. Свиленград – 1 (една) щатна бройка;
3.12. Софийски районен съд – 24 (двадесет и четири) щатни бройки.


Д-2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр.Габрово за увеличаване щатната численост с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия” (вх. № 11-07-1373/16.10.2012 г.). 

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРИЕМА за сведение искането от административния ръководител на Районен съд гр.Габрово за увеличаване щатната численост с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.


Д-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за увеличаване щатната численост с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия” (вх.№ 11-07-060/18.01.2013 г.)

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРИЕМА за сведение предложението от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за увеличаване щатната численост с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.


Д-4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за увеличаване щатната численост на Районна прокуратура гр. Бургас с 2 (две) щатни бройки за длъжността „прокурор”, за сметка на незаети свободни такива в системата на Прокуратурата на Република България и предложение по смисъла на чл. 194 от ЗСВ.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРИЕМА за сведение искането от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за увеличаване щатната численост на Районна прокуратура гр. Бургас с 2 (две) щатни бройки  за длъжността „прокурор“ за сметка на незаети свободни такива в системата на Прокуратурата на Република България и предложение по смисъла на чл. 194 от ЗСВ.


Д-5. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за:
- увеличаване щатната численост на Върховна административна прокуратура с 2 (две) щатни бройки за длъжността „прокурор”;
-  намаляване щатната численост на Апелативна прокуратура гр. Пловдив с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;
- намаляване щатната численост на Софийска окръжна прокуратура с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”;
- обявяване на конкурс за 6 (шест) свободни щатни бройки  за длъжността „прокурор” във Върховна административна прокуратура.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО

Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Апелативна прокуратура гр. Пловдив с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.

5.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Софийска окръжна прокуратура с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.

5.3. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 2 (две) щатни бройки за длъжността „прокурор”, по щата на Върховна административна прокуратура;
5.4. Внася предложението в заседание на ВСС, насрочено за 14.03.2013 г., за разглеждане и произнасяне.

5.5. В частта за обявяване на конкурс за 6 (шест) щатни бройки за длъжността „прокурор” във Върховна административна прокуратура ИЗПРАЩА на Отдел „Конкурси на магистрати” при ВСС, за обобщаване.


Д-6. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Специализиран наказателен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура, Следствен отдел в Специализирана прокуратура.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189 ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190  от ЗСВ, ДА ОБЯВИ свободните длъжности 
във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Специализиран наказателен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура, Следствен отдел в Специализирана прокуратура, които да се заемат след конкурс за повишаване и преместване в длъжност и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:




Орган на съдебната власт
Свободни длъжности за магистрати към 14.03.2013г.
Конкурс за повишаване и преместване в длъжност
Конкурс за първоначално назначаване - 20%




Върховен касационен съд

11
9
2
Върховен административен съд

9
7
2
Специализиран наказателен съд

9
7
2
Върховна касационна прокуратура
5
4
1
Върховна административна прокуратура
6
5
1
Специализирана прокуратура

16
13
3
Следствен отдел в Специализирана прокуратура
7
6
1

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет


Д-7. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Специализиран наказателен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура, Следствен отдел в Специализирана прокуратура.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл.180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ  КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на 10 /десет/ щатни бройки за длъжността „СЪДИЯ” във Върховен касационен съд, както следва:

- Гражданска колегия ................. щатни бройки;
- Наказателна колегия ................ щатни бройки;
- Търговска колегия .................... щатни бройки.

7.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ  КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на 7 /седем/ щатни бройки за длъжността „СЪДИЯ” във Върховен административен съд.

 7.3. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ  КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на 7 /седем/ щатни бройки за длъжността „СЪДИЯ” в Специализиран наказателен съд.

7.4. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ  КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на 4 /четири/ щатни бройки за длъжността „ПРОКУРОР” във Върховна касационна прокуратура.

7.5. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ  КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на 5 /пет/ щатни бройки за длъжността „ПРОКУРОР” във Върховна административна прокуратура.
7.6. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на 13 /тринадесет/ щатни бройки за длъжността „ПРОКУРОР” в Специализирана прокуратура.

7.7. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ  КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на 6 /шест/ щатни бройки за длъжността „СЛЕДОВАТЕЛ” в Следствен отдел в Специализирана прокуратура.

7.8. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от 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, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите да подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

7.9. ПРЕДЛАГА НА ВСС конкурсите да се проведат чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.

7.10. ПРЕДЛАГА НА ВСС датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсните комисии след тяхното конституиране и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

7.11. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ВЪЗЛОЖИ на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.

7.12. ПРЕДЛАГА НА ВСС решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

7.13. Копие от решението да се изпрати на Комисия „Бюджет и финанси” при ВСС за съгласуване.


Д-8. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за допълване на предложение с изх. № 33 от 06.02.2013 г. на ВКС с 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия” в Наказателна колегия на ВКС.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

8.1. Приема за сведение предложението от председателя на Върховния касационен съд за допълване на предложение на ВКС с 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия” в Наказателна колегия на ВКС.

8.2. ИЗПРАЩА предложението на председателя на Върховния касационен съд, на отдел „Конкурси на магистрати”, за обобщаване и последващо обявяване.


Д-9. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Специализирания наказателен съд за обявяване на конкурс за незаети 9 (девет) щатни бройки за длъжността „съдия”.
	
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
Р  Е  Ш  И:

9.1. Приема за сведение предложението от председателя на Специализирания наказателен съд за обявяване на конкурс за незаети 9 (девет) щатни бройки за длъжността „съдия”.

9.2. ИЗПРАЩА предложението от председателя на Специализирания наказателен съд за обявяване на конкурс за незаети 9 (девет) щатни бройки за длъжността „съдия”, на отдел „Конкурси на магистрати”, за обобщаване и последващо обявяване.
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