П Р О Т О К О Л   №  49

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА “КОМИСИЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО” НА  ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА  31.07.2013 г.
(сряда, 10,00 часа)


ПРИСЪСТВАТ: Милка Итова, Камен Ситнилски, Светла Петкова, Камен Иванов, Даниела Костова, Румен Боев.

ОТСЪСТВАТ: Магдалена Лазарова, Галя Георгиева, Елка Атанасова и Ясен Тодоров.

На заседанието присъстваха: 

Експертни сътрудници: Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в АВСС и Ана Топалова – началник отдел „Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи” в АВСС. 
 
Протоколирал: Ива Гюнова.


РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Конкурс за повишаване в длъжност и преместване на длъжността „прокурор" във Върховна касационна прокуратура.


Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

1.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Р-1 от настоящия дневен ред за заседание на комисията, насрочено за 17.09.2013 г.


Р-2. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия.

Становища на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" по протокол № 31/30.07.2013 г., за кандидатите в конкурса за повишаване в длъжност за заемане на длъжността „съдия" във Върховен касационен съд – търговска колегия, както следва: Лилия Жекова Илиева – съдия в Софийски градски съд, Димитър Христов Димитров – съдия в Апелативен съд гр. София, Виолета Константинова Шипоклиева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, Цветко Аспарухов Лазаров – съдия в Софийски апелативен съд.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:
 
2.1. ПРИЕМА становищата на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" за кандидатите в конкурса за повишаване в длъжност за заемане на длъжността „съдия" във Върховен касационен съд – търговска колегия.

2.2. Внася мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 31.07.2013 г.


Р-3. ОТНОСНО: Предложение за продължаване срока на гражданския договор на Соня Любомирова Бръзицова.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

3.1. УКАЗВА на г-жа Славка Каменова - главен секретар на ВСС да сключи граждански договор с г-жа Соня Любомирова Бръзицова, с оглед подпомагане дейността на Дирекция „Атестиране на магистрати”, за срок от 1 (една) година, считано от 02.09.2013 г.

3.2. Копие от решението да се изпрати на Комисия „Съдебна администрация”, за съгласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:/п/

              МИЛКА ИТОВА

