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ПРОТОКОЛ №41
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 9.07.2014 г.


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


На заседанието присъстваха: 
Експертни сътрудници:, Силвия Илиева – директор на дирекция „Атестиране на магистрати” в АВСС, Красимир Казаков – началник отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии” в АВСС. 

Протоколирал: Илина Йосифова 

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

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

ВКЛЮЧВА допълнителни т. Д-1 – т. Д-3 в дневния ред на Комисията по предложенията и атестирането, за разглеждане.

І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите – участници в избор за административни ръководители в органите на съдебната власт, публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет (обн. в ДВ бр. 39/09.05.2014 г.и ДВ бр. 47/06.06.2014 г.)

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

1.1. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– председател на Административен съд – Пазарджик
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-040/20.05.2014
Десислава Димитрова Кривиралчева
и.ф. адм. ръководител – председател на АдмС - Пазарджик
96-02-049/21.05.2014
Мариана Димитрова Шотева
съдия в РС - Пазарджик


Административен ръководител –– председател на Окръжен съд – Ямбол
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-085/16.06.2014
Иван Димитров Иванов
съдия в ОС - Ямбол
96-02-088/17.06.2014
Васил Маринов Петков 
адм. ръководител – председател на РС - Ямбол

Административен ръководител –– председател на Районен съд – Ботевград
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-117/20.06.2014
Илияна Цветкова Тодорова - Аловска
адм. ръководител – председател на РС - Ботевград


Административен ръководител –– председател на Районен съд – Кърджали
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-83/12.06.2014
Ангел Маврев Момчилов
зам. адм. ръководител – зам. председател на РС - Кърджали


Административен ръководител –– председател на Районен съд – Попово
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-105/19.06.2014
Явор Пламенов Томов 
адм. ръководител – председател на РС - Попово
96-02-116/19.06.2014
Маринела Георгиева Стефанова
съдия в РС - Попово

Административен ръководител –– районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-060/22.05.2014
Даниела Георгиева Гюрова
 и. ф. адм. ръководител – районен прокурор на РП – Дупница


1.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъците на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

1.3. ОПРЕДЕЛЯ дата за провеждане на избор за заемане на длъжността „административен ръководител” в органите на съдебна власт, както следва: 

24.07.2014 г. - Административен съд, гр. Пазарджик 
30.07.2014 г. - Окръжен съд, гр. Ямбол 
30.07.2014 г. - Районен съд, гр. Ботевград
30.07.2014 г. - Районен съд, гр. Кърджали
31.07.2014 г. - Районен съд, гр. Попово – 
31.07.2014 г. - Районна прокуратура, гр. Дупница

Р-2. 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 кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител – председател на Окръжен съд гр.Търговище, във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на 24.07.2014 г.:
1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Десислава Стефанова Сапунджиева - Дончева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Търговище.
2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Силвия Петрова Петрова - съдия в Окръжен съд гр.Търговище.
3. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд гр.Търговище.
4. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Ангел Георгиев Павлов - съдия в Окръжен съд гр.Търговище. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Десислава Стефанова Сапунджиева - Дончева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Търговище.

2.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.1. на Десислава Стефанова Сапунджиева - Дончева, за запознаване.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр.Търговище.

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.

2.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Силвия Петрова Петрова - съдия в Окръжен съд гр.Търговище.

2.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.5. на Силвия Петрова Петрова, за запознаване.

2.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.5. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Търговище. 

2.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.

2.9. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд гр.Търговище.

2.10. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.9. на Мирослав Николов Митев, за запознаване.

2.11. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.9. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр.Търговище.

2.12. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.

2.13. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Ангел Георгиев Павлов - съдия в Окръжен съд гр.Търговище.

2.14. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.13. на Ангел Георгиев Павлов, за запознаване.

2.15. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.13. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр.Търговище.

2.16. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.
Р-3. ОТНОСНО: Проект на становище 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 Пламен Митков Драганов - председател на Районен съд гр. Търговище във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд                            гр. Търговище, която ще се проведе на 23.07.2014 г. 
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Пламен Митков Драганов - председател на Районен съд гр. Търговище.

3.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 3.1. на Пламен Митков Драганов, за запознаване.

3.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 3.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Районен съд                            гр. Търговище.

3.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.07.2014 г.
Р-4. 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 кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител – председател на Районен съд  гр. Петрич, във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на 23.07.2014 г.:
1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Мая Христова Банчева - Кобурова- административен ръководител - председател на Районен съд гр. Петрич. 
2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Ирина Владимирова Арменова - Янчева - прокурор в Специализирана прокуратура.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Мая Христова Банчева - Кобурова- административен ръководител - председател на Районен съд гр. Петрич.

4.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 4.1. на Мая Христова Банчева - Кобурова, за запознаване.

4.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 4.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Районен съд  гр. Петрич.

4.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.07.2014 г.

4.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Ирина Владимирова Арменова - Янчева - прокурор в Специализирана прокуратура.

4.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 4.5. на Ирина Владимирова Арменова - Янчева, за запознаване.

4.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 4.5. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Районен съд  гр. Петрич. 

4.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.07.2014 г.
Р-5. ОТНОСНО: Проект на становище 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 Минко Недялков Минков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Габрово, която ще се проведе на 24.07.2014 г. 
	Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Минко Недялков Минков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово.

5.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 5.1. на Минко Недялков Минков, за запознаване.

5.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 5.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Габрово.

5.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.
Р-6. ОТНОСНО: Проект на становище 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 Васил Александров Василев – административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Видин във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Видин, която ще се проведе на 24.07.2014 г.
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Васил Александров Василев – административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Видин.

6.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 6.1. на Васил Александров Василев, за запознаване.

6.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 6.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Видин.

6.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.


Р-7. ОТНОСНО: Проект на становище 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 Боряна Ангелова Димитрова - председател на Окръжен съд гр. Бургас във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас, която ще се проведе на 24.07.2014 г. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Боряна Ангелова Димитрова - председател на Окръжен съд гр. Бургас.

7.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 7.1. на Боряна Ангелова Димитрова, за запознаване.

7.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 7.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас.

7.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.
Р-8. ОТНОСНО: Проект на становище 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 Драгомир Пенчев Сяров – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Търговище във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Търговище, която ще се проведе на 24.07.2014 г. 
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Драгомир Пенчев Сяров – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Търговище.

8.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 8.1. на Драгомир Пенчев Сяров, за запознаване.

8.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 8.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Търговище.

8.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

Д-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 кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - председател на Административен съд  гр. Пазарджик, във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на 24.07.2014 г.:
1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Десислава Димитрова Кривиралчева – заместник на административния ръководител - заместник-председател и и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд            гр. Пазарджик.
2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Мариана Димитрова Шотева - съдия в Районен съд                         гр. Пазарджик.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Десислава Димитрова Кривиралчева – заместник на административния ръководител - заместник-председател и и.ф. административен ръководител - председател на Административен съд гр. Пазарджик.

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 Десислава Димитрова Кривиралчева, за запознаване.

1.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Административен съд  гр. Пазарджик.

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.

1.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Мариана Димитрова Шотева - съдия в Районен съд гр. Пазарджик.

1.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.5. на Мариана Димитрова Шотева, за запознаване.

1.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.5. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Административен съд  гр. Пазарджик.

1.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.07.2014 г.

Д-2. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор, на основание         чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, за назначаване на Ася Бориславова Петрова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура,  с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „заместник на главния прокурор” при Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Ася Бориславова Петрова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на длъжността „заместник на главния прокурор” при Върховната административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС.  

2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.07.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-3. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор, на основание         чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, за определяне на Мирослав Минчев Маринов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, за изпълняващ функциите на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Мирослав Минчев Маринов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.07.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:
  (п)  МИЛКА ИТОВА 

