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П Р О Т О К О Л   №  51

ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА “КОМИСИЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО” НА  ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА  13.09.2013 г.
(петък, 10,00 часа)


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

На заседанието присъстваха: 

Експертни сътрудници: Силвия Илиева – директор на дирекция „Атестиране на магистрати” в АВСС; Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в АВСС; Красимир Казаков – началник отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии” в АВСС и Ана Топалова – началник отдел „Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи” в АВСС. 

 
Протоколирали: Нели Иванова, Ива Гюнова и Илина Йосифова.



І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Писмо от Национален институт на правосъдието относно определената начална дата 23.09.2013 г. на задължителния курс за първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори с молба да бъде обявена на интернет сайта на ВСС.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

	ПРИЕМА за сведение писмото от Национален институт на правосъдието относно определената начална дата 23.09.2013 г. на задължителния курс за първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори с молба да бъде обявена на интернет сайта на ВСС.


Р-2. ОТНОСНО: Информация относно изпълнение на мерките от компетентността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, заложени в План - графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 2013 г., приет с решение по протокол № 4/31.01.2013г. на ВСС за първите шест месеца на 2013 г.

Приложение: Доклад от Красимир Казаков – началник-отдел „АКРС” в дирекция „Атестиране на магистрати” в АВСС

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРИЕМА за сведение информацията относно изпълнение на мерките от компетентността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, заложени в План - графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 2013 г., приет с решение по протокол № 4/31.01.2013г. на ВСС за първите шест месеца на 2013 г.

2.2. ИЗПРАЩА доклада по т. 2 на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, по компетентност.


Р-3. ОТНОСНО: Заявление от Невена Георгиева Стоева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 11.10.2013 г. (вх. № 11-03-975/22.08.2013 г.)

Приложение: Персонални данни; Писмо от административния ръководител, че е изключена от разпределението на преписки и дела и неприключилите ДП са разпределени на други прокурори.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА на ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да освободи Невена Георгиева Стоева от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 11.10.2013 г.

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



Р-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за поощрение на Невена Георгиева Стоева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, на основание чл. 303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ. (вх. № 11-03-976/22.08.2013 г.)

Приложение: Становище на Комисията по професионална етика към ОП-Кюстендил

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, ДА ПООЩРИ Невена Георгиева Стоева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.




Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за освобождаване на Огнян Стоянов Стоянов от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 23.09.2013 г. (вх. № 11-03-1004/09.09.2013 г.)

Приложение: Персонални данни; Писмо от административния ръководител, че е изключен от разпределението на преписки и дела. 

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА на ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да освободи Огнян Стоянов Стоянов от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 23.09.2013 г.

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



Р-6. ОТНОСНО: Молба от Петър Георгиев Петров за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 01.10.2013 г. (вх. № 11-03-1006/09.09.2013 г.)

Приложение: Персонални данни; Писмо от административния ръководител, че е изключен от разпределението на преписки и дела.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА на ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да освободи Петър Георгиев Петров от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 01.10.2013 г.

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.




Р-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана за поощрение на Петър Георгиев Петров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, на основание чл. 303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ и парична награда на основание чл. 303, ал. 3, т.1 от ЗСВ (вх. № 11-03-1010/09.09.2013 г.)

Приложение: Становище на Комисията по професионална етика към Окръжна прокуратура  гр. Монтана

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, ДА ПООЩРИ Петър Георгиев Петров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



Р-8. ОТНОСНО: Заявление от Сийка Николова Сеизова за предсрочно освобождаване от длъжността „административен ръководител - председател” на Районен съд гр. Троян и освобождаване от длъжност „съдия”, с ранг „съдия АС”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 07.10.2013 г. (вх. № 11-07-1225/29.08.2013 г.)

Приложение: Персонални данни, Писмо от зам. административния ръководител, че не се разпределят нови преписки и в срока на предизвестието ще бъдат свършени 7 броя граждански дела(вх. № 11-07-1225/09.09.2013 г.).

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:


8.1. ПРЕДЛАГА на ВСС, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, да освободи Сийка Николова Сеизова от заеманата длъжност „Административен ръководител - председател” на Районен съд гр. Троян, както и от длъжността „съдия” в Районен съд гр. Троян, считано от 07.10.2013 г.

8.2. Внася предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне. 

8.3. Внася проект на решение за обявяване на свободните щатни длъжности за административни ръководители в органите на съдебна власт, в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



ІІ. КОНКУРСИ

К-1. ОТНОСНО: Отложена с решение по протокол № 49/31.07.2013 г т. Р-1 
Конкурс за повишаване в длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура.


Приложение: Постъпили възражения от Румяна Арнаудова, Стелияна Атанасова, Марияна Станкова, Венцислав Андреев, Димитър Панайотов и Росен Каменов – кандидати в проведения конкурс за повишаване в длъжност и преместване на длъжността „прокурор” във ВКП.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРЕКРАТИ конкурса за повишаване в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура”.

Мотиви: След като се запозна с цялата конкурсна документация, мотивираното становище на конкурсната комисия и протокол-стенограмата от проведеното на 11 и 12 юли 2013г . събеседване, Комисията взе решение да покани на свое заседание проведено на 30.07.2013, кандидатите участници в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, подали възражения по отношение на провеждане на събеседването. След като изслуша аргументите на възразилите участници и становището на председателя на конкурсната комисия Валери Първанов, Комисията по предложенията и атестирането счита, че има допуснати съществени нарушения при провеждането на конкурсната процедура в частта на събеседването. Предоставените актове, съгласно чл. 32, ал. 3, т т. 2 и 3 от Правилата 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, които кандидатът е постановил през последните три години от дейността му, не са обсъждани по време на събеседването, съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Правилата. 
Идеята на приетите Правила от сегашния състав на Висшия съдебен съвет, бе да се акцентира върху практическата работа на магистрите до момента, както и въпроси, свързани с длъжността, за която се кандидатства.
По време на провеждането на конкурса, на участниците са задавани въпроси /казуси/ и то малък на брой. Те са се повтаряли и на следващия ден и кандидатите, определени за следващата дата, вече са били запознати с тях.
Това е поставило в неравнопоставено положение кандидатите, с които е проведено събеседване през първия ден.


2. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.




К-2. ОТНОСНО: Влязло в сила отменително Решение № 9988/03.07.2013 г. на Върховния административен съд – VІ отделение, образувано по жалба на Димитър Христов Гальов срещу решения № 3.1. и № 3.2 от протокол № 9 от заседание на ВСС, проведено на 07.03.2013 г., с които е извършено второ класиране за първоначално назначаване на длъжността „съдия” – Районен съд гр. Стара Загора.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 160 от ЗСВ, да назначи Димитър Христов Гальов – съдия в Районен съд гр. Карлово на длъжност «съдия» в Районен съд гр. Стара Загора, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вастъпване в длъжност.

2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.

2.3. ДА СЕ ИЗИСКА от г-жа Елисавета Георгиева Деянчева, назначена на длъжността «съдия» в Районен съд гр. Оряхово, заявление за назначаване на длъжността «съдия» в Районен съд гр. Карлово, или отказ от участие в трето класиране по обявения конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, обявен с решение на ВСС по протокол № 30/29.09.2011 г.
.
К-3. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища.

Комисията по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


3.1. 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 22 (двадесет и две) свободни длъжности за "съдия" в апелативните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:


Орган на съдебната власт
Свободни длъжности за  съдия в АС
Конкурс за повишаване в длъжност и преместване

Конкурс за първоначално назначаване - 20%
1
2
3
4
Апелативен съд гр. София – Гражданска колегия
4


Апелативен съд гр. София – Наказателна колегия
7


Апелативен съд гр. София – Търговска колегия
7


Апелативен съд гр. Пловдив – Гражданска колегия
1


Апелативен съд гр. Пловдив – Търговска колегия
1



Апелативен съд гр. Бургас – Наказателна колегия
1


Апелативен съд гр. Варна – Търговска колегия
1



Забележка: Свободните длъжности по колони 3 и 4 от таблицата ще се впишат след жребия, съгласно чл. 178, ал.1 от ЗСВ.

3.2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

3.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



К-4. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „прокурор” в апелативните прокуратури.

Комисията по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


4.1. 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 16 (шестнадесет) свободни длъжности за "прокурор" в апелативните прокуратури, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:


Орган на съдебната власт
Свободни длъжности за прокурор в АП
Конкурс за повишаване в длъжност и преместване

Конкурс за първоначално назначаване - 20%
1
2
3
4
Апелативна специализирана прокуратура  
3


Апелативна прокуратура гр. София
7


Апелативна прокуратура гр. Пловдив
3


Апелативна прокуратура гр. Велико Търново
2


Апелативна прокуратура гр. Варна
1




Забележка: Свободните длъжности по колони 3 и 4 от таблицата ще се впишат след жребия, съгласно чл. 178, ал.1 от ЗСВ.

4.2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

4.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



К-5. ОТНОСНО:Преразпределение на незаети длъжности „съдия” в административните съдилища. 

Приложение: Справка за щатната численост и натовареността в административните съдилища.

	5.1 Становище на административния ръководител на Административен съд гр. Търговище.

5.2 Предложение на административния ръководител на Административен съд гр. Русе.

	5.3 Справка за щатната численост и натовареността на Административен съд гр. Варна и Административен съд гр. Велико Търново.

5.4. Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за трансформиране на една длъжност „заместник на административния ръководител” в една длъжност „съдия” и обявяване на конкурс за заемането й.

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 Административен съд гр. Варна с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
 
5.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.

5.3. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Административен съд гр. Търговище с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
 
5.4. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението.

5.5. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т. 5 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Административен съд гр. Русе с 1 (една) щатна длъжност за „заместник на административния ръководител – заместник председател”, считано от датата на вземане на решението.
 
5.6. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Русе, считано от датата на вземане на решението.

5.7. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т. 5 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Административен съд гр. Благоевград с 1 (една) щатна длъжност за „заместник на административния ръководител – заместник председател”, считано от датата на вземане на решението.
 
5.8. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИВА 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Благоевград, считано от датата на вземане на решението.

5.9. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



К-6. ОТНОСНО:Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „съдия” в административните съдилища.

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 14 (четиринадесет) свободни длъжности за "съдия" в административните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:


Орган на съдебната власт
Свободни длъжности за съдия в АдмС
Конкурс за повишаване
в длъжност и преместване
Конкурс за първоначално назначаване - 20%
1
2
3
4
Административен съд София – град
5



Административен съд гр. Благоевград

1



Административен съд гр. Кюстендил 
1


Административен съд гр. Перник 
1



Административен съд гр. Бургас
4



Административен съд гр. Велико Търново
1


Административен съд гр. Русе
1





Забележка: Свободните длъжности по колони 3 и 4 от таблицата ще се впишат след жребия, съгласно чл. 178, ал.1 от ЗСВ.

6.2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

6.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


К-7. ОТНОСНО:Заявление от Щерю Радев, с което оттегля заявеното желание за назначаване на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет  да допълни  чл. 27, ал. 12 от Правилата 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 (Правилата), както следва: 
„В случай, че одобрен кандидат откаже да заеме избраната от него длъжност, при липса на заявления от кандидатите по чл. 186, ал. 6, от ЗСВ, тя се обявява за заемане чрез нов конкурс по реда на чл. 2”.

7.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет  да бъде създадено ново изречение второ в чл. 27, ал. 12 от Правилата:
„При наличието на заявление за длъжността на отказалия се кандидат, КПА кани всички класирани кандидати след него, за заявяване на ново желание по чл. 186, ал. 6 от ЗСВ”.

7.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет  да бъде създадена нова ал. 13 в чл. 27 от Правилата:
„Разпоредбата на ал. 12, изр. 2 се прилага до започване на обучението на класираните кандидати в Националния институт по правосъдие.

7.3. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет да продължи административното производство по приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание в частта считано от т. 17 от приетия окончателен списък на ВСС по протокол № 28/17.07.2013 г., поради отказа на Щерю Радев Радев за заемане на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, както и депозираните молби от Ели Димитрова Анастасова и Камелия Георгиева Ненкова за повторно заявяване на желание във връзка с постъпилия отказ от заемане на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив.

7.4. ИЗПРАЩА предложението на Комисия правни въпроси на Висш съдебен съвет, за становище по т. 7.1. , т. 7.2 и т. 7.3. . 

7.5. ВНАСЯ предложението в извънредното заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.



К-8. ОТНОСНО: Заявление от Велико Димитров Демирев, с което се отказва да встъпи в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с решение на ВСС по протокол т.8.2., протокол № 23/23.06.2013 г. 

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

8.1. ПРИЕМА заявлението на Велико Димитров Демирев, с което се отказва да встъпи в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с решение на ВСС по протокол т.8.2., протокол № 23/23.06.2013 г. 

8.2. ПРИЕМА становищата на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" за кандидатите в конкурса за заемане на длъжността „прокурор" в Районните прокуратури.

8.3. Внася мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.09.2013 г.

8.4. ОСТАВЯ без уважение молбата на Ивайло Петров Николов, тъй като с решение по протокол № 23/13.06.2013 г., т. 8.1, ВСС отказва да назначи същият на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна.



К-9. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища след изтичане срока по чл. 240 от ЗСВ.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Ловеч с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.1.3. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Александър Емилов Ангелов - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Национална следствена служба с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.2.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.2.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Виолета Стоянова Парпулова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.3. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Националната следствена служба с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.3.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.3.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Делян Любомиров Дилков - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.4. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Силистра с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.4.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.4.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Деница Иванова Цветкова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.5. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Благоевград с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.5.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.5.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Димитрова Розалинова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 


9.6. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Сливен с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.6.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.6.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Светлинова Шипковенска - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.7. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Плевен с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.7.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.7.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Емилия Атанасова Колева - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.8. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Плевен с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.8.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.8.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Зорница Ангелова Езекиева - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.9. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр. Сливен с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
 
9.9.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.9.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иванина Иванова Пъстракова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.10. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Катина Миткова Минева - младши съдия в Софийски градски съд, до края на 2013 г., считано от 02.10.2013 г.


9.11. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Кирил Георгиев Димитров - младши съдия в Софийски градски съд, до края на 2013 г., считано от 02.10.2013 г.


12. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр. Видин с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от 24.09.2013 г.
 	
12.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от 24.09.2013 г.

12.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Моника Пламенова Димитрова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 


9.13. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Васил Крумов Петров - младши съдия в Софийски градски съд, до края на 2013 г., считано от 02.10.2013 г.

9.14. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Емилия Великова Дончева - младши съдия в Окръжен съд гр. Благоевград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сандански, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2013 г. 

9.15. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катя Георгиева Стайкова - младши съдия в Окръжен съд гр. Благоевград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сандански, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 23.10.2013 г. 

9.16. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр.Силистра с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.16.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.

9.16.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Десислава Георгиева Манасиева - Жекова - младши съдия в Окръжен съд гр. Варна на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.17. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр.Плевен с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.17.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.

9.17.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николай Свиленов Стоянов - младши съдия в Окръжен съд гр. Варна на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.18. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.18.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.

9.18.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Камелия Диянова Василева – Георгиева - младши съдия в Окръжен съд гр. Добрич на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.19. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Варна с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.19.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.

9.19.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Геновева Пламенова Илиева - младши съдия в Окръжен съд гр. Разград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.20. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Хасково с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.20.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.

9.20.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Магдалена Колева Давидова – Янева - младши съдия в Окръжен съд гр. Разград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.21. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Анна Йорданова Димова - младши съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Велико Търново, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 


9.22. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районен съд гр. Свищов с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.22.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.

9.22.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димо Георгиев Колев - младши съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Велико Търново, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 16.10.2013 г. 


9.23. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районен съд гр. Видин с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.23.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.23.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Емилов Георгиев - младши съдия в Окръжен съд гр. Видин на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 14.10.2013 г. 


9.24. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Илина Велизарова Златарева - младши съдия в Окръжен съд гр. Враца на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Враца, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 23.10.2013 г. 


9.25. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Васил Венелинов Ставрев - младши съдия в Окръжен съд гр. Габрово на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Габрово, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 23.10.2013 г. 

9.26. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Миглена Северинова Кавалова – Шекирова - младши съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Дупница, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 13.11.2013 г. 

9.27. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Владислава Александрова Цариградска – Бировска - младши съдия в Окръжен съд гр. Ловеч на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Луковит, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 24.09.2013 г. 

9.28. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ваня Борисова Иванова - младши съдия в Окръжен съд гр. Плевен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Плевен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 08.10.2013 г. 

9.29. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Веселин Пламенов Атанасов - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.10.2013 г. 

9.30. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Дафина Николаева Арабаджиева - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.10.2013 г. 

9.31. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Доника Илиева Тарева - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.10.2013 г. 

9.32.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр. Русе с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.32.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Русе, считано от датата на вземане на решението.

9.32.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милен  Иванов Бойчев - младши съдия в Окръжен съд гр. Русе на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Русе, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2013 г. 

9.33. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1, т. 5 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр. Ямбол с 1 (една) щатна длъжност за „заместник на административния ръководител”, считано от датата на вземане на решението.
 	
9.33.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

9.33.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мирослав Тодоров Петров - младши съдия в Окръжен съд гр. Силистра на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 30.09.2013 г. 

9.34. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красимира Делчева Кондова - младши съдия в Окръжен съд гр. Сливен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сливен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 16.10.2013 г. 

9.35. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвия Стефанова Хазърбасанова - младши съдия в Окръжен съд гр. Сливен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сливен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 16.10.2013 г. 

9.36. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Гюлфие Мехмедова Яхова - младши съдия в Окръжен съд гр. Смолян на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Златоград, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2013 г. 

9.37. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Ангелина Колева Боева - младши съдия в Софийски окръжен съд, до края на 2013 г., считано от 15.10.2013 г.

9.38. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Николов Христов - младши съдия в Софийски окръжен съд на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Ботевград, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.10.2013 г. 

9.39. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Минка Иванова Китова - младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Харманли, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 30.09.2013 г. 

9.40. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стела Светлинова Шипковенска - младши съдия в Окръжен съд гр. Шумен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Шумен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 07.10.2013 г. 

9.41. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димчо Генев Димов - младши съдия в Окръжен съд гр. Ямбол на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Нова Загора, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г. 

9.42. ИЗПРАЩА предложенията на Комисия по  анализ и отчитане степента на натовареност в органите на съдебната власт, за становище.

9.43. ИЗПРАЩА предложенията на Комисия „Бюджет и финанси”, за съгласуване.

9.44. ДА СЕ ИЗПРАТИ решението на административните ръководители в частта за съкращаване на длъжности, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, за съгласуване.

9.45. ВЪЗЛАГА на младшите съдии да довършат възложените им дела.



К-10. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите, участници в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността «съдия» в районните съдилища.

Комисията по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


10.1. ОТЛАГА разглеждането на т. К-10 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 17.09.2013 г.



К-11. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите, участници в конкурса за първоначално назначаване на длъжността «прокурор» в районните прокуратури.

Комисията по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


11.1. ОТЛАГА разглеждането на т. К-11 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 17.09.2013 г.


К-12. ОТНОСНО: Организационно – технически процедури по провеждането на конкурсите в органите на съдебната власт. 

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

12.1. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати”, да съхранява в метална каса предоставените казуси, съгласно чл. 17, ал. 5 от Правилата провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, по обявените конкурси по реда на чл. 176 от ЗСВ. Същите следва да бъдат предавани в запечатан, непрозрачен плик и при приемането им се поставя восъчен печат.

12.2. Провеждането на писмените изпити за първоначално назначаване и за младши съдии и за младши прокурори в органите на съдебната власт, да бъде в присъствието на член на Комисията по предложенията и атестирането.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


Д-1. ОТНОСНО: Предложение за създаване на работна група по изменение и допълнение на Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител. Обсъждане на организационни въпроси във връзка с приложението на Методиката.

Приложение: Извлечение от протокол №26/04.07.2013 г. на ВСС. 

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:


СЪЗДАВА работна група за изработване/изменение на Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, в състав:

	Членовете на Комисията по предложенията и атестирането;

Членове от Комисията по правни въпроси;
	Членове от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.

ИЗПРАЩА решението на Комисия правни въпроси и Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, за определяне на свои членове.

НАСРОЧВА първото съвместно заседание на работната група за 23.09.2013 г., понеделник, от 16,00 часа. 

Д-2. ОТНОСНО: Проект на решение за подобряване взаимодействието между Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-2 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 17.09.2013 г.



Д-3. ОТНОСНО: Предложение от Антон Еленков Антов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Белоградчик за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-942/26.06.2013 г.)

Приложение: Единен формуляр за атестиране 
(кандидат за административен ръководител на РС-Белоградчик)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

3.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-3 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 17.09.2013 г.


Д-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Асеновград за периодично атестиране на Мария Атанасова Пейчева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-923/18.06.2013 г.)
(кандидат за преместване в РП)

Приложение: Единен формуляр за атестиране 

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

4.1. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-4 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 17.09.2013 г.


Д-5. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС за периода 03.10.2012 г. до 31.07.2013 г. 

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРИЕМА отчета за дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС за периода 03.10.2012 г. до 31.07.2013 г. 

5.2. ВНАСЯ отчета за дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС за периода 03.10.2012 г. до 31.07.2013 г., в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г.
 Д-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Ихтиман за периодично атестиране на Илиана Валентинова Станкова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-942/26.06.2013 г.)

(кандидат за преместване в РС)

Приложение: Единен формуляр за атестиране 

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Илиана Валентинова Станкова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман, от Комисията по предложенията и атестирането.

6.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Районен съд гр. Ихтиман, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

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 изцяло отменени съдебни актове. В Част VІІІ, т. 3 „Умение за оптимална организация на работата” оценката следва да се намали с 1 (една) точка, предвид данните по показателя „спазване на сроковете”, поради показателите в Част ІV, т. 2.4., касаещи срочността на приключване на делата. С оглед на това дава комплексна оценка "Много добра" - 98 (деветдесет и осем) точки на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Районен съд гр. Ихтиман.

6.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Районен съд гр. Ихтиман, резултатите от атестирането за запознаване.

Д-7. ОТНОСНО:Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7.1. На основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 11 (единадесет) свободни длъжности за „съдия” в административните съдилища, както следва:

7.1.1. ...........................................................


Забележка: Свободните  длъжности ще се впишат след жребия по точка К-6 от настоящия протокол.

 
7.2. 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 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.

7.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.

7.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.

7.6. 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.

7.7. ИЗПРАЩА предложението на Комисия „Бюджет и финанси”, за съгласуване.

7.8. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-8. ОТНОСНО:Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

8.1. На основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 18 (осемнадесет) свободни длъжности за „съдия” в апелативните съдилища, както следва:

8.1.1. ...........................................................


Забележка: Свободните  длъжности  ще  се  впишат след жребия по точка К-3 от настоящия протокол.

 
8.2. 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 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.

8.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.

8.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

8.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.

8.6. 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.

8.7. ИЗПРАЩА предложението на Комисия „Бюджет и финанси”, за съгласуване.

8.8. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-9. ОТНОСНО:Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

9.1. На основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 13 (тринадесет) свободни длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури, както следва:

9.1.1. ...........................................................


Забележка: Свободните  длъжности ще се впишат след жребия по точка К-4 от настоящия протокол.
 
9.2. 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 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.

9.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.

9.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

9.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.

9.6. 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.

9.7. ИЗПРАЩА предложението на Комисия „Бюджет и финанси”, за съгласуване.

9.8. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-10. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Военен съд гр. Варна.

- Светлозар Георгиев Георгиев - и.ф. административен. ръководител - председател на Военен съд гр. Варна;


Приложение: 1. С Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 21/17.05.2012 г., е определена  комплексна оценка от атестацията „много добра"; 2. Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията".

- Владимир Тотев Христов - съдия във Военен съд гр. варна;

Приложение: 1. С Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 39/15.10.2009 г., е определена  комплексна оценка от атестацията „много добра"; 2. Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията".
Николай Петков Ненов - съдия във Военен съд гр. Варна.

Приложение: 1. С Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 17/19.04.2012 г., е определена  комплексна оценка от атестацията „много добра"; 2. Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията".

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

10.1. На основание чл. 194б, ал. 3 от Закона за съдебната власт ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет ДА ПРОВЕДЕ ИЗБОР за назначаване на длъжността "Административен ръководител – председател” на Военене съд гр. Варна, в който участват атестираните кандидати:


- Светлозар Георгиев Георгиев - и.ф. административен. ръководител - председател на Военен съд гр. Варна;


- Владимир Тотев Христов - съдия във Военен съд гр. варна;


- Николай Петков Ненов - съдия във Военен съд гр. Варна.

10.2. На основание чл. 194б, ал. 2 от ЗСВ незабавно да се изпрати писмо (с обратна разписка) от името на председателя на КПА до съответните кандидати с приложено Мотивираното становище на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" на ВСС, за запознаване.

10.3. Да бъдат уведомени кандидатите, че процедурата по избор ще се проведе чрез събеседване, в рамките на което следва да изложат и защитят концепциите си за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт, за който кандидатства. Събеседването ще се състои в заседанието на ВСС на 10 октомври 2013 г. (четвъртък), 9,30 часа.


Д-11. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура.

- Даниела Иванова Попова - и.ф административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативната специализирана прокуратура;

Приложение: 1. С Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 5/04.02.2010 г., е определена  комплексна оценка от атестацията „много добра"; 2. Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията".


Димчо Димитров Георгиев - съдия в АпСпНС - отказ от участие



Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура

Приложение: 1. С Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 27/09.07.2010 г., е определена  комплексна оценка от атестацията „добра"; 2. Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията".

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

11.1. На основание чл. 194б, ал. 3 от Закона за съдебната власт ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет ДА ПРОВЕДЕ ИЗБОР за назначаване на длъжността "Административен ръководител – апелативен прокурор” на Апелативната специализирана прокуратура, в който участват атестираните кандидати:

- Даниела Иванова Попова - и.ф административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативната специализирана прокуратура;

- Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура

11.2. На основание чл. 194б, ал. 2 от ЗСВ незабавно да се изпрати писмо (с обратна разписка) от името на председателя на КПА до съответните кандидати с приложено Мотивираното становище на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" на ВСС, за запознаване.

11.3. Да бъдат уведомени кандидатите, че процедурата по избор ще се проведе чрез събеседване, в рамките на което следва да изложат и защитят концепциите си за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт, за който кандидатства. Събеседването ще се състои в заседанието на ВСС на 03 октомври 2013 г. (четвъртък), 9,30 часа.


Д-12. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Ямбол за назначаване на Васил Маринов Петков – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в ОС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Ямбол и ръководител на гражданско отделение.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

12.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Ямбол за назначаване на Васил Маринов Петков – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в ОС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Ямбол и ръководител на гражданско отделение.

Мотиви: Ниската натовареност на Окръжен съд гр. Ямбол, която за брой дела за разглеждане е 6,56 при средна за страната 10,00 и за брой свършени дела е 5,32 при средна за страната 7,66.

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.09.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:

   МИЛКА ИТОВА


 

