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П Р О Т О К О Л   №  36

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА “КОМИСИЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО” НА  ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА  19.06.2013 г.
(вторник, 13.30 часа)


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

ОТСЪСТВАТ: Даниела Костова и Камен Ситнилски

На заседанието присъстваха: 

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


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


Д-1. ОТНОСНО: Молба от Ерик Богомилов Василев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх.№ 11-06-266/04.04.2013г.)


Д-2. ОТНОСНО:  Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Стоил Делев Ботев - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 


Д-3. ОТНОСНО:  Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. София за периодично атестиране на Ирина Ставрева Петрова - съдия в Апелативен съд гр. София (ГО) (командирована във ВКС от 01.11.2012 г.), с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-04-044/14.03.2013 г.
Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

1. ВКЛЮЧВА допълнителни точки 1, 2 и 3 в дневния ред на Комисията по предложенията и атестирането, за разглеждане.


І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Предложение от Славка Каменова – главен секретар на ВСС за увеличаване щатната численост на администрацията на ВСС.


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

1.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Р-1 от настоящия дневен ред за следващо заседание на комисията.



ІІ. ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПРЕДСТОИ ИЗСЛУШВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС

В-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Виржиния Кръстева Димитрова - прокурор в Софийска градска  прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.



Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

1.1.ПРЕДЛАГА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, ДА ИЗСЛУША Виржиния Кръстева Димитрова - прокурор в Софийска градска  прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.

1.2. КАНИ Виржиния Кръстева Димитрова - прокурор в Софийска градска  прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", на заседанието на ВСС, насрочено за 20.06.2013 г., (четвъртък), за изслушване.


В-2. ОТНОСНО: Молба от Светлин Велков Михайлов - съдия в Софийски градски съд (командирован в Апелативен съд гр. София) с ранг „съдия във ВКС и ВАС” за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-165/04.03.2013 г.)


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

1.1.ПРЕДЛАГА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, ДА ИЗСЛУША Светлин Велков Михайлов - съдия в Софийски градски съд (командирован в Апелативен съд гр. София) с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.

1.2. Светлин Велков Михайлов - съдия в Софийски градски съд (командирован в Апелативен съд гр. София) с ранг „съдия във ВКС и ВАС, на заседанието на ВСС, насрочено за 20.06.2013 г., (четвъртък), за изслушване.



ІІІ. СЪДИЛИЩА

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Кърджали за периодично атестиране на Елеонора Здравкова Попова - Христова - съдия в Районен съд гр. Кърджали, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Елеонора Здравкова Попова - Христова - съдия в Районен съд гр. Кърджали.

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елеонора Здравкова Попова - Христова - съдия в Районен съд гр. Кърджали.

1.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.06.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. София за извънредно периодично атестиране на Галина Владимирова Захарова - съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 203, ал. 1 от ЗСВ във вр. с § 129, ал. 2 от ЗИДЗСВ. (вх.№ 11-04-053/04.04.2013 г.)



Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Галина Владимирова Захарова - съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

2.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Владимирова Захарова - съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

2.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.06.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК

С-3. ОТНОСНО: Предложение от Росица Тодорова Кюртова - съдия в Районен съд гр. Асеновград, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-634/25.04.2013 г.)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:
 
3.1. ОТЛАГА разглеждането на т. С-3 от настоящия дневен ред за заседание на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 25.06.2013 г. 
 


ІV. ПРОКУРАТУРИ

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Галина Христова Стоянова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Галина Христова Стоянова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Христова Стоянова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

1.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.06.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



 П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Първолета Георгиева Никова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Галина Христова Стоянова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

2.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Христова Стоянова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

2.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.06.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


П-3. ОТНОСНО: Заявление от Рая Бончева Димова - прокурор в Софийска градска прокуратура, за провеждане на извънредно периодично атестиране, предвид участието й в конкурс за заемане на длъжност „прокурор” във ВКП и ВАП, обявен с решение на ВСС по протокол №04/31.01.13 г. - т.10.


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Рая Бончева Димова - прокурор в Софийска градска прокуратура.

2.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Рая Бончева Димова - прокурор в Софийска градска прокуратура.
2.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.06.2013 г., за разглеждане и произнасяне.




ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК

П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Елка Темелкова Ваклинова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ.


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Елка Темелкова Ваклинова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” от Комисията по предложенията и атестирането.

4.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ на Елка Темелкова Ваклинова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Мотиви: Комисията по предложенията и атестиране счита, че в Част VІІІ, т.1 „”Правни познания и умения за прилагането им” оценката следва да се намали с 1 (една) точка, предвид данните по показателя „брой потвърдени и отменени актове и основанията за това”, поради наличието на 2 броя изцяло отменени акта, посочени в Част ІV на Единния формуляр за атестиране. С оглед на това дава комплексна оценка "Много добра" - 97 (деветдесет и седем) точки на Елка Темелкова Ваклинова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

4.3. На основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ ИЗПРАЩА на Елка Темелкова Ваклинова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, резултатите от атестирането, за запознаване.

П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Специализирана прокуратура за периодично атестиране на Евгения Тихомирова Деянова - следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-03-239/19.03.2013 г.)


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:
5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Евгения Тихомирова Деянова - следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура, от Комисията по предложенията и атестирането.

5.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ на Евгения Тихомирова Деянова - следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Мотиви: Комисията по предложенията и атестиране счита, че в Част VІІІ, т.3 „”Умение за оптимална организация на работата” оценката следва да се намали с 5 (пет) точки, предвид данните по показателя „обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебна власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор или следовател в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от същия орган на съдебна власт”. С оглед на това дава комплексна оценка "Много добра" - 93 (деветдесет и три) точки на Евгения Тихомирова Деянова - следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура.

5.3. На основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ ИЗПРАЩА на Евгения Тихомирова Деянова - следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура, резултатите от атестирането, за запознаване.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Д-1. ОТНОСНО: Молба от Ерик Богомилов Василев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх.№ 11-06-266/04.04.2013г.)

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 Ерик Богомилов Василев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ерик Богомилов Василев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".

1.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.06.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-2. ОТНОСНО:  Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Стоил Делев Ботев - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Стоил Делев Ботев - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".

2.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стоил Делев Ботев - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".

2.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.06.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-3. ОТНОСНО:  Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. София за периодично атестиране на Ирина Ставрева Петрова - съдия в Апелативен съд гр. София (ГО) (командирована във ВКС от 01.11.2012 г.), с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-04-044/14.03.2013 г.)


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Ирина Ставрева Петрова - съдия в Апелативен съд гр. София (ГО) (командирована във ВКС от 01.11.2012 г.), с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

3.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ирина Ставрева Петрова - съдия в Апелативен съд гр. София (ГО) (командирована във ВКС от 01.11.2012 г.), с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

3.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.06.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                  	     КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
                                                                И АТЕСТИРАНЕТО: /п/

МИЛКА ИТОВА


