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 29.10.2019 г. (вторник) от 14:00 часа 
в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 5

РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Проекти  на становища по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна, във връзка с открита процедура за избор, който ще се проведе на 06.11.2019 г. 
1. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Радослав Богомилов Лазаров - и.ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна; 
2. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Красимир Маринов Конов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна и и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Варна. 
Р-2. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите - участници в процедура за избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/28.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 101/07.12.2018 г.), както и определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.

Р-3. ОТНОСНО: Заявление от Христо Атанасов Ирикев за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Смолян, както и от длъжността „прокурор“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
(вх. № ВСС-12319/15.10.2019 г.)



Р-4. ОТНОСНО: Молба от Анелия Христова Неделчева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 

Р-5. ОТНОСНО: Заявление от Сашо Станчев Иванов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

Р-6. ОТНОСНО: Молба от Иван Петков Деев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура -  Габрово, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

Р-7. ОТНОСНО: Молба от Бонка Ганева Великова - прокурор в Апелативна прокуратура - София, за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. 

Р-8. ОТНОСНО: Молба от Паулина Иванова Недялкова - прокурор в Апелативна прокуратура - София, за назначаване, на основание чл. 193,  ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. (вх. № ВСС-12423/16.10.2019 г.)

Р-9. ОТНОСНО: Молба от Галина Христова Стоянова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София, за назначаване, на основание чл. 193,  ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. 

Р-10. ОТНОСНО: Заявление от Янка Стоянова Гочева - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград, за отказ от участие в обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №9/20.03.2019 г. (обн. ДВ, бр.26/29.03.2019 г.), конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури.

Р-11. ОТНОСНО: Връчване на отличия на прокурори и следователи, поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

П-1. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Нора Димитрова Славова - прокурор в Районна прокуратура - Варна. 

П-2. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Йорданка Цветанова Дачева - Толева - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас. 

П-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Мирослав Христев Христев - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

П-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Галя Славчева Маринова - прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

П-5. ОТНОСНО: Предложение от  Стамен Стоянов Стаматов - прокурор в Районна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в ОП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. 

П-6. ОТНОСНО: Предложение от Радослав Борисов Тодоров - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. 

П-7. ОТНОСНО: Предложение от Георги Райчев Петков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Габрово, за повишаване на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Илиана Павлова Кирилова - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура.  

П-9. ОТНОСНО: Предложение от Цветомир Милков Папурков - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Ловеч, за периодично атестиране.  

П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Бургас за периодично атестиране на Галина Ненкова Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Бургас. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ІХ НА ЕФ – БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

П-11. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Нанка Тодорова Рачева - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен.  

П-12. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Валя Николаева Диамандиева – прокурор в Районна прокуратура - Несебър (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Несебър). 

П-13. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Христина Запрянова Жисова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково. 



П-14. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Николай Александров Николов - прокурор в Окръжна прокуратура - Русе. 

П-15. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Яна Генчева Илиева - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Русе.  

П-16. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Даниела Георгиева Гюрова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Дупница.

П-17. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Борис Адриянов Михов - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Асеновград.  


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ  ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: (п)
		ДАНИЕЛА МАШЕВА





