
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ  ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д 

за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите 
при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, 
насрочено за 20.11.2018 г. (вторник) от 14:00 часа 
в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 5

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Класиране на кандидатите по обявения, с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 54/20.11.2014 г., конкурс за първоначално назначаване и заемане на 2 (две) длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, във връзка с отменително решение № 12478/16.10.2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по адм. дело № 6274/2015 г.

Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за поощряване на Снежанка Христова Копчева - прокурор в Софийска градска прокуратура  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ. 
 
Р-3. ОТНОСНО: Заявление от Снежанка Христова Копчева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

Р-4. ОТНОСНО: Заявление от Ваня Тонева Христева - прокурор в Специализираната прокуратура и Димитрия Николаева Дърмонска - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив за преместване на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. 

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за назначаване на Георги Николов Кърпаров - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Пловдив. 

Р-6. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители  в органите на съдебната власт.




Р-7. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на длъжността „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

Р-8. ОТНОСНО:  Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на длъжността „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

Р-9. ОТНОСНО: Одобряване на поименен списък на магистрати от апелативните прокуратури, както и списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.)

Р-10. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.)

Р-11. ОТНОСНО: Одобряване на поименен списък на магистрати от Национална следствена служба, както и списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ бр. 24/16.03.2018 г.)

Р-12. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ бр. 24/16.03.2018 г.)

Р-13. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Комисия по професионална етика при Окръжна прокуратура - Русе относно предоставяне на информация във връзка с открита процедура за придобиване статут на несменяемост на Владислава Владимирова Патаринска - прокурор в Районна прокуратура - Бяла. 



Р-14. ОТНОСНО: Заявление от Георги Иванов Банков - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Варна за отказ от участие в обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.), конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба.

Р-15. ОТНОСНО: Извлечение от решение на КАК-СК по протокол № 34/12.11.2018 г., т. Р-5.14, относно атестиране на Живко Делчев Янков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Хасково, във връзка с участие в избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Ивайловград.


ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

П-1. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Теодора Йонкова Йонова - прокурор в Районна прокуратура – Ботевград. 

П-2. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Чавдар Александров Шолев - прокурор в Районна прокуратура - Троян.   

П-3. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Мирослава Бойкова Чифчиева - Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Перник. 

П-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Калоян Минчев Димитров - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Асеновград.   

П-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Николай Йорданов Попов - прокурор в Софийска районна прокуратура. 

П-6. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Янка Стоянова Гочева - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград. 

П-7. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Стойко Иванов Иванов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Елхово, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 14/24.04.2018г., т. 2.2.2.3. 

П-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Атанас Костадинов Христов - прокурор в Районна прокуратура - Варна.  




ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

П-9. ОТНОСНО: Предложение от Мария Енева Йорданова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Стара Загора, за повишаване на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“. 

П-10. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура - Варна за повишаване на Александър Константинов Атанасов -  прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

П-11. ОТНОСНО: Предложение от Желязко Димитров Стефанов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кърджали за периодично атестиране. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ІХ НА ЕФ – БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

П-12. ОТНОСНО: На доклад на г-жа Петя Маринова 
Предварително атестиране на Стефан Радев Радев - прокурор в Районна прокуратура - Варна. 

П-13. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Александър Цанков Михайлов - прокурор в Районна прокуратура - Карлово. 

П-14. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Нина Светославова Вълчева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Монтана.  

П-15. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Димитрия Павлова Ганчева - прокурор в Окръжна прокуратура - Пазарджик, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 23/19.06.2018 г., т. 3.2. 

П-16. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Антоанета Георгиева Чакърова - прокурор в Апелативна прокуратура - Велико Търново във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 23/19.06.2018 г., т. 3.2.

П-17. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Емилия Ангелова Станинска - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 23/19.06.2018 г., т. 3.2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ  ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/
		ДАНИЕЛА МАШЕВА

