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П Р О Т О К О Л   №  56

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА “КОМИСИЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО” НА  ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА  16.10.2012 г.



ПРИСЪСТВАТ: Милка Итова, Камен Ситнилски, Магдалена Лазарова, Камен Иванов, Румен Боев, Даниела Костова, Елка Атанасова.

ОТСЪСТВАТ: Светла Петкова, Галя Георгиева, Ясен Тодоров.

Представител на Инспектората – Ана Караиванова – Главен инспектор в Инспектората към ВСС - ОТСЪСТВА.

На заседанието присъстваха:

Експертни сътрудници: Мария Христова - директор на Дирекция "СККМСС" в Администрацията на Висш съдебен съвет и Красимир Казаков – главен експерт – юрисконсулт в АВСС.

Протоколирал: Нели Иванова.



І. РАЗНИ:


Р-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Перник за поощряване на Георги Стоянов Гусев – съдия в Окръжен съд гр. Перник с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а” и ал. 3 т. 1 от ЗСВ, поради навършване на 65-годишна възраст и проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. (вх.№ 11-06-759/03.10.2012 г.)
- освобождаване на Георги Стоянов Гусев от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Перник, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 07.11.2012 г.

Комисия по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


1.1. На основание чл. 303 ал. 2 т. 2 б.”а” от ЗСВ ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПООЩРИ Георги Стоянов Гусев – съдия в Окръжен съд гр. Перник с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”.

1.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 25.10.2012 г. за разглеждане и произнасяне.

1.3. ИЗПРАЩА предложението в частта, касаеща поощряването на Георги Стоянов Гусев – съдия в Окръжен съд гр. Перник с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, на Комисия „Бюджет и финанси”, за становище.

1.4. ОТЛАГА разглеждането на предложението в частта, касаеща освобождаването на Георги Стоянов Гусев от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Перник, за следващо заседание на Комисията.

1.5. ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН съдия Гусев, че е необходимо във възможно най-кратък срок да представи заявление, че до датата на освобождаването си от заеманата длъжност ще довърши започнатите с негово участие дела, при условия че има такива.




Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Стара Загора за поощряване на Румяна Тихолова Шмилева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” и парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а” и ал. 3 т. 1 от ЗСВ, поради навършване на 60-годишна възраст и показан висок професионализъм. (вх.№ 11-06-734/29.09.2012 г.)

Комисия по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. На основание чл. 303 ал. 2 т. 2 б.”б” от ЗСВ ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПООЩРИ Румяна Тихолова Шмилева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”.
2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.10.2012 г., за разглеждане и произнасяне.

2.3. ИЗПРАЩА предложението в частта, касаеща поощряването на Румяна Тихолова Шмилева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение, на Комисия „Бюджет и финанси”, за становище.




Р-3. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Троян с приложена молба от Лена Петкова Кънчевска за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Троян, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 01.11.2012 г. (вх.№ 11-07-1197/20.09.2012 г.)

Комисия по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


3.1. ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО на молбата на Лена Петкова Кънчевска за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Троян, за следващо заседание на Комисията.

3.2. ДА СЕ ИЗИСКА от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Троян справка за възложените дела и преписки на Лена Петкова Кънчевска – съдия в Районен съд гр. Троян, с оглед приключването им в срока на предизвестието, съгласно разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от ЗСВ.




3.3. ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНА съдия Кънчевска, че е необходимо във възможно най-кратък срок да представи заявление, че до датата на освобождаването си от заеманата длъжност ще довърши започнатите с нейно участие дела, при условия че има такива.

3.4. ДА СЕ ИЗИСКА от председателя на Комисия „Дисциплинарни производства” справка за наличието на образувани дисциплинарни производства срещу Лена Петкова Кънчевска – съдия в Районен съд гр. Троян.




Р-4. ОТНОСНО: Предложение от Борис Велчев – главен прокурор на Република България за:
- обявяване на свободната длъжност за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград;
- определяне на Христо Янков Георгиев – прокурор в окръжна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” за изпълняващ функциите на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 03.10.2012 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. (вх.№ 11-03-872/12.10.2012 г.)

Комисия по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


4.1. ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО на предложението на Борис Велчев – главен прокурор на Република България за обявяване на свободната длъжност за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, за следващо заседание на Комисията, с оглед приемане на Правила за избор на административни ръководители.




4.2. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ Христо Янков Георгиев – прокурор в окръжна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” за изпълняващ функциите на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

4.3. Внася предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.10.2012 г., за разглеждане и произнасяне.


Р-5. ОТНОСНО: Предложение от Борис Велчев – главен прокурор на Република България за поощряване на Ангел Василев Байрактарски – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „служебна благодарност и грамота” и с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.  (вх.№ 11-03-834/05.10.2012 г.)

Комисия по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


5.1. На основание чл. 303 ал. 2 т. 1 от ЗСВ ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПООЩРИ Ангел Василев Байрактарски – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.10.2012 г., за разглеждане и произнасяне.

5.3. ИЗПРАЩА предложението в частта, касаеща поощряването на Ангел Василев Байрактарски – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, на Комисия „Бюджет и финанси”, за становище.
Р-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за поощряване на Атанас Димитров Гичев – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” с отличие - личен почетен знак „втора степен - сребърен” и с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, поради навършване на 60-годишна възраст, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” вр. ал. 3, т. 1 от ЗСВ, (вх. № 11-03-848/05.10.2012 г.)

Комисия по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


6.1. На основание чл. 303 ал. 2 т. 2, б. „б” от ЗСВ ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПООЩРИ Атанас Димитров Гичев – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” с отличие - личен почетен знак „втора степен - сребърен”.

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.10.2012 г., за разглеждане и произнасяне.

6.3. ИЗПРАЩА предложението в частта, касаеща поощряването на Атанас Димитров Гичев – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, на Комисия „Бюджет и финанси”, за становище.



Р-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен за поощряване на Славчо Георгиев Славов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор във ВКП  и ВАП”, с отличие личен почетен знак „първа степен - златен” и с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, поради навършване на 60-годишна възраст, (вх. № 11-09-280/01.10.2012 г.)

Комисия по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


7.1. На основание чл. 303 ал. 2 т. 2, б. „а” от ЗСВ ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПООЩРИ Славчо Георгиев Славов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор във ВКП  и ВАП” с отличие личен почетен знак „първа степен - златен”.

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 25.10.2012 г., за разглеждане и произнасяне.

7.3. ИЗПРАЩА предложението в частта, касаеща поощряването на Славчо Георгиев Славов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор във ВКП  и ВАП” с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, на Комисия „Бюджет и финанси”, за становище.




Р-8. ОТНОСНО: Насрочване на следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

Комисия по предложенията и атестирането


Р  Е  Ш  И:


8.1. НАСРОЧВА следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането на 23 октомври 2012 г., от 10,00 часа, в заседателната зала на Висш съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, етаж 3.





8.2. ВКЛЮЧВА В дневния ред следните точки:

- т. 1 – Правила за работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи;

-  т. 2 – Отчет на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:

     МИЛКА ИТОВА




