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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ  „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА”  КЪМ  ВСС, ПРОВЕДЕНО НА  03.02.2014 г.

ПРИСЪСТВАТ: Ясен Тодоров – председател, Даниела Костова  - зам.председател и членовете: Васил Петров, Галина Карагьозова, Димитър Узунов, Мария Кузманова, Незабравка Стоева, Румен Боев и Юлиана Колева.

ОТСЪСТВА: Галя Георгиева

На заседанието присъстват и: : Мая Атанасова, главен експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна” и Диляна Янкова, старши експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна”.


 Заседанието протече при следния дневен ред:
  
1. Обобщение на постъпилите предложения от комисиите по професионална етика по Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.
Приложение:  Предложения на КПЕ към ОСВ - 39 бр.
2. Отчет за дейността на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към Висшия съдебен съвет през 2013 г.
3. Обсъждане на заявление за достъп до обществена информация от Лора Орлинова Филева /вх.№  96-00-336/29.10.2013 г. /
4. Проекти  на становища на КПЕПК за притежавани нравствени качества  на  магистрати, участващи  в конкурси в  органите на съдебната власт. 
5. Становище на проф. дмн Евгения Стоименова – БАН, относно направените доработки в Low Choice, версия 4, съгласно решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., т. 13.5.
Приложение:  Извлечение от пр. № 03/21.01.2014 г. от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” при ВСС.
6.   Разни.

ОТНОСНО Т. 1. Обобщение на постъпилите предложения от комисиите по професионална етика по Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.
Приложение:  Предложения на КПЕ към ОСВ - 39 бр.

След разглеждане и обсъждане на постъпилите предложения

Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията”
  
					Р  Е  Ш  И:

Точки от 1 до 12 от Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт придобиват следната редакция:


ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА 
КОМИСИИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В 
ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

	1. Комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт са помощни органи на Постоянната комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет.
	2. Комисии по професионална етика се избират към всички органи на съдебната власт с числен състав над 6 магистрати.
	3. (1) В тези от органите на съдебната власт, в които не могат да бъдат създадени подобни комисии, техните функции се изпълняват от комисиите по професионална етика в по-горестоящия орган на съдебната власт.
	(2) В орган на съдебната власт, в който не може да се сформира комисия се избира представител /редовен и резервен/ с право на съвещателен глас, при даване на становища за магистрати от неговия съд/прокуратура, който участва в заседанията на горестоящата комисия по професионална етика. 
	(3) Сигнали за нарушения на принципите, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати се разглеждат от горестоящите комисии по професионална етика в органите на съдебната власт, които следва да извършват проверки, единствено по отношение на подчинените им структури, а не и на магистрати от органа на съдебната власт, към който са създадени. 
	
	4. (Изм. с решение на ВСС по пр. № 15/27.04.2011 г.) Съставът на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт е  най-малко от трима редовни и един резервен член. 
	5. (1) Персоналният състав на всяка комисия по професионална етика се определя от общото събрание на съответния орган на съдебната власт, като решението се взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
	Когато никой от предложените кандидати не получи необходимото мнозинство, изборът продължава за двамата от тях, които са получили най-много гласове.
(2) Административни ръководители не могат да бъдат членове на комисията по професионална етика. 
(3) За членове на комисиите по професионална етика не могат да се избират магистрати, които изтърпяват наложено им дисциплинарно наказание или срещу тях има висящо дисциплинарно производство.
Ïðè çàïî÷âàíå íà äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî ñðåùó ÷ëåí îò ñúñòàâà íà Êîìèñèèòå ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà â îðãàíèòå íà ñúäåáíàòà âëàñò íåãîâèòå ôóíêöèè ñå èçïúëíÿâàò îò ðåçåðâíèÿ ÷ëåí. 

	6. Непосредствено след избора членовете на комисиите по професионална етика си избират председател.
	7. (Изм. с решение на ВСС по пр. № 15/27.04.2011 г.) Мандатът на членовете на комисията по професионална етика е 4 години, без право на втори последователен мандат.   
	8. Когато член на комисията  по професионална етика напусне съответния орган на съдебната власт неговото място се попълва от резервния член и до един месец се избира нов резервен член.
	9. Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт изготвят и съответно представят в Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за  заемане на длъжност в органите на съдебната власт и при периодично атестиране на магистратите от съответния орган на съдебната власт. При събирането на информация за становището си и при необходимост, комисиите могат да си взаимодействат с компетентни  по смисъла  на закона   органи и  институции.
	10. (1) При сигнали срещу магистрати, проверката се извършва от Комисията по професионална етика към съответния по-горестоящ орган на съдебната власт. 
(2) Становищата относно притежаваните нравствените качества от административни ръководители и заместник административни ръководители се изготвят от Комисията по професионална етика към съответния по-горестоящ орган на съдебната власт.
(3) Комисията по професионална етика към по-горестоящия орган на съдебната власт извършва проверка и се произнася със становище и в случаите, когато  поради отвод на член или на членове на  компетентната комисия, същата не може да се произнесе, както и когато сигналът е срещу член на тази комисия.
11. Отводът на член или членове на комисията по професионална етика от участие по конкретен случай се мотивира, като мотивите се отразяват в протокола.
	12. Комисиите по професионална етика  в органите на съдебната власт извършват проверки за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионална етика и предоставят резултатите от проверката на съответния административен ръководител или на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС. Срокът за произнасяне на комисиите не следва да бъде по-дълъг от 30 дни. 

ÎÒÍÎÑÍÎ Ò. 2. Îò÷åò çà äåéíîñòòà íà Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà” êúì Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò ïðåç 2013 ã.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

2.1. Ïðèåìà îò÷åòà çà äåéíîñòòà íà Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà” êúì Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò ïðåç 2013 ã.
2.2. Отчетът да се публикува на Интернет страницата на ВСС - раздел „Превенция на корупцията”.

ÎÒÍÎÑÍÎ Ò. 3. Îáñúæäàíå íà çàÿâëåíèå çà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ îò … /âõ.¹  96-00-336/29.10.2013 ã. /
Ìîòèâè: Èñêàíåòî ïî ñúäúðæàíèå è ïðåäìåò èìà âñè÷êè ðåêâèçèòè è îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 25 îò ÇÄÎÈ. Çàÿâëåíèåòî å äîïóñòèìî, òúé êàòî èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ å îáùåñòâåíà è ñå ñúõðàíÿâà âúâ ÂÑÑ. 
Ïðåäâèä, ÷å èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ êàñàå òðåòè ëèöà è çà ïðåäîñòàâÿíåòî é å íåîáõîäèìî òÿõíîòî èçðè÷íî ïèñìåíî ñúãëàñèå, òàêîâà áå èçèñêàíî ñ ðåøåíèå íà ÊÏÅÏÊ ïî ïðîòîêîë ¹ 40/04.11.2013ã. îò 69 ëèöà. Ïîëó÷åíè ñà åäèíñòâåíî ÷åòèðè èçðè÷íè ïèñìåíè ñúãëàñèÿ îò ã-í … – ÷ëåí íà ÂÑÑ, ã-í … – ïðîêóðîð â Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà ãð. Äóïíèöà, ã-í … – ñëåäîâàòåë â Íàöèîíàëíà ñëåäñòâåíà ñëóæáà è ã-í …. – ïðîêóðîð â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà ãð. Âàðíà.
Â òàçè âðúçêà èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ ñëåäâà äà ñå ïðåäîñòàâè ñúãëàñíî ÷ë. 31, àë. 4 îò ÇÄÎÈ, à èìåííî â îáåì è ïî íà÷èí, êîéòî äà íå ðàçêðèâà èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî ñå îòíàñÿ äî òðåòîòî ëèöå.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

3.1. Èçðàçÿâà ïîëîæèòåëíî ñòàíîâèùå ïî çàÿâëåíèå çà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ îò … /âõ. ¹ 96-00-336/29.10.2013ã./, êàòî íàìèðà èñêàíåòî çà äîïóñòèìî è îñíîâàòåëíî.
3.2. Èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ äà ñå ïðåäîñòàâè â îáåì è ïî íà÷èí, êîéòî äà íå ðàçêðèâà èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî ñå îòíàñÿ äî òðåòèòå  ëèöà.
3.3. Ïðåäîñòàâÿ íà îòãîâîðíèÿ ñëóæèòåë ïî ÇÄÎÈ èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ ñúîáðàçåíà ñ ÷ë. 31, àë.4 îò ÇÄÎÈ, êàêòî è ðåøåíèåòî íà ÊÏÅÏÊ.

ÎÒÍÎÑÍÎ Ò. 4. Ïðîåêòè  íà ñòàíîâèùà íà ÊÏÅÏÊ çà ïðèòåæàâàíè íðàâñòâåíè êà÷åñòâà  íà  ìàãèñòðàòè, ó÷àñòâàùè  â êîíêóðñè â  îðãàíèòå íà ñúäåáíàòà âëàñò. 

1. Ïðîåêò íà ñòàíîâèùå íà ÊÏÅÏÊ çà ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Äàíèåë Íèíîâ Äèìèòðîâ, àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä - Âèäèí, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä - Âèäèí - äîêëàäâà ã-í ßñåí Òîäîðîâ  /96-02-088/2013 ã./
Ñòàíîâèùåòî e èçãîòâåíî âúç îñíîâà íà ñòàíîâèùå íà Êîìèñèÿòà ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà êúì Îêðúæåí ñúä - Âèäèí, ïèñìà îò îòäåë „Èíñïåêòîðàò“ êúì ÂÊÏ è Èíñïåêòîðàòà êúì ÂÑÑ, è  èçâúðøåíè ïðîâåðêè â äåëîâîäíàòà ñèñòåìà íà ÂÑÑ.  
Îáîáùåíèÿò èçâîä å, ÷å Äàíèåë Íèíîâ Äèìèòðîâ, àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Âèäèí, ñïàçâà èçèñêâàíèÿòà, çàëîæåíè â Êîäåêñà çà åòè÷íî ïîâåäåíèå íà áúëãàðñêèòå ìàãèñòðàòè è ïðèòåæàâà íåîáõîäèìèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà, çà äà áúäå íàçíà÷åí íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä - Âèäèí.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

1.1. Íà îñíîâàíèå ÷ë. 39à, àë. 1, ò. 1 îò ÇÑÂ ïðèåìà ñòàíîâèùåòî îòíîñíî ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Äàíèåë Íèíîâ Äèìèòðîâ, àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Âèäèí, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Âèäèí.
1.2. Èçïðàùà ñòàíîâèùåòî íà Êîìèñèÿòà ïî ïðåäëîæåíèÿòà è àòåñòèðàíåòî, ïî êîìïåòåíòíîñò. 

2. Ïðîåêò íà ñòàíîâèùå íà ÊÏÅÏÊ çà ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Òîäîð Ãåîðãèåâ Ïîïèâàíîâ,  ñúäèÿ â Ðàéîíåí ñúä - Âèäèí, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä - Âèäèí - äîêëàäâà ã-í ßñåí Òîäîðîâ  /96-02-097/2013 ã./
Ñòàíîâèùåòî e èçãîòâåíî âúç îñíîâà íà ñòàíîâèùå íà Êîìèñèÿòà ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà êúì Ðàéîíåí ñúä – Âèäèí, ïèñìà îò îòäåë „Èíñïåêòîðàò“ êúì ÂÊÏ è Èíñïåêòîðàòà êúì ÂÑÑ, è  èçâúðøåíè ïðîâåðêè â äåëîâîäíàòà ñèñòåìà íà ÂÑÑ.  
Îáîáùåíèÿò èçâîä å, ÷å Òîäîð Ãåîðãèåâ Ïîïèâàíîâ,  ñúäèÿ â Ðàéîíåí ñúä - Âèäèí, ñïàçâà èçèñêâàíèÿòà, çàëîæåíè â Êîäåêñà çà åòè÷íî ïîâåäåíèå íà áúëãàðñêèòå ìàãèñòðàòè è ïðèòåæàâà íåîáõîäèìèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà, çà äà áúäå íàçíà÷åí íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä - Âèäèí.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

2.1. Íà îñíîâàíèå ÷ë. 39à, àë. 1, ò. 1 îò ÇÑÂ ïðèåìà ñòàíîâèùåòî îòíîñíî ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Òîäîð Ãåîðãèåâ Ïîïèâàíîâ,  ñúäèÿ â Ðàéîíåí ñúä - Âèäèí, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Âèäèí.
2.2. Èçïðàùà ñòàíîâèùåòî íà Êîìèñèÿòà ïî ïðåäëîæåíèÿòà è àòåñòèðàíåòî, ïî êîìïåòåíòíîñò. 

3. Ïðîåêò íà ñòàíîâèùå íà ÊÏÅÏÊ çà ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Âëàäèìèð Èâàíîâ Ìèöîâ, ïðîêóðîð â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë - äîêëàäâà ã-í ßñåí Òîäîðîâ  /96-02-093/2013 ã./
Ñòàíîâèùåòî e èçãîòâåíî âúç îñíîâà íà ñòàíîâèùå íà Êîìèñèÿòà ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà êúì Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïèñìà îò îòäåë „Èíñïåêòîðàò“ êúì ÂÊÏ è Èíñïåêòîðàòà êúì ÂÑÑ, è  èçâúðøåíè ïðîâåðêè â äåëîâîäíàòà ñèñòåìà íà ÂÑÑ.  
Îáîáùåíèÿò èçâîä å, ÷å Âëàäèìèð Èâàíîâ Ìèöîâ, ïðîêóðîð â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ñïàçâà èçèñêâàíèÿòà, çàëîæåíè â Êîäåêñà çà åòè÷íî ïîâåäåíèå íà áúëãàðñêèòå ìàãèñòðàòè è ïðèòåæàâà íåîáõîäèìèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà, çà äà áúäå íàçíà÷åí íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

3.1. Íà îñíîâàíèå ÷ë. 39à, àë. 1, ò. 1 îò ÇÑÂ ïðèåìà ñòàíîâèùåòî îòíîñíî ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Âëàäèìèð Èâàíîâ Ìèöîâ, ïðîêóðîð â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë.
3.2. Èçïðàùà ñòàíîâèùåòî íà Êîìèñèÿòà ïî ïðåäëîæåíèÿòà è àòåñòèðàíåòî, ïî êîìïåòåíòíîñò. 

4. Ïðîåêò íà ñòàíîâèùå íà ÊÏÅÏÊ çà ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Âëàäèìèð Íèêîëîâ Øåéòàíîâ, àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ðàéîíåí ïðîêóðîð íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë - äîêëàäâà ã-í ßñåí Òîäîðîâ  /96-02-089/2013 ã./
Ñòàíîâèùåòî e èçãîòâåíî âúç îñíîâà íà ñòàíîâèùå íà Êîìèñèÿòà ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà êúì Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïèñìà îò îòäåë „Èíñïåêòîðàò“ êúì ÂÊÏ è Èíñïåêòîðàòà êúì ÂÑÑ, è  èçâúðøåíè ïðîâåðêè â äåëîâîäíàòà ñèñòåìà íà ÂÑÑ.  
Îáîáùåíèÿò èçâîä å, ÷å Âëàäèìèð Íèêîëîâ Øåéòàíîâ, àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ðàéîíåí ïðîêóðîð íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ñïàçâà èçèñêâàíèÿòà, çàëîæåíè â Êîäåêñà çà åòè÷íî ïîâåäåíèå íà áúëãàðñêèòå ìàãèñòðàòè è ïðèòåæàâà íåîáõîäèìèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà, çà äà áúäå íàçíà÷åí íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

4.1. Íà îñíîâàíèå ÷ë. 39à, àë. 1, ò. 1 îò ÇÑÂ ïðèåìà ñòàíîâèùåòî îòíîñíî ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Âëàäèìèð Íèêîëîâ Øåéòàíîâ, àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ðàéîíåí ïðîêóðîð íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë.
4.2. Èçïðàùà ñòàíîâèùåòî íà Êîìèñèÿòà ïî ïðåäëîæåíèÿòà è àòåñòèðàíåòî, ïî êîìïåòåíòíîñò. 

5. Ïðîåêò íà ñòàíîâèùå íà ÊÏÅÏÊ çà ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Êàìåëèÿ Ñèìåîíîâà Ñòåôàíîâà, çàì.-àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – çàì.-îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë - äîêëàäâà ã-í ßñåí Òîäîðîâ  /96-02-094/2013 ã./
Ñòàíîâèùåòî e èçãîòâåíî âúç îñíîâà íà ñòàíîâèùå íà Êîìèñèÿòà ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà êúì Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïèñìà îò îòäåë „Èíñïåêòîðàò“ êúì ÂÊÏ è Èíñïåêòîðàòà êúì ÂÑÑ, è  èçâúðøåíè ïðîâåðêè â äåëîâîäíàòà ñèñòåìà íà ÂÑÑ.  
Îáîáùåíèÿò èçâîä å, ÷å Êàìåëèÿ Ñèìåîíîâà Ñòåôàíîâà, çàì.-àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – çàì.-îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ñïàçâà èçèñêâàíèÿòà, çàëîæåíè â Êîäåêñà çà åòè÷íî ïîâåäåíèå íà áúëãàðñêèòå ìàãèñòðàòè è ïðèòåæàâà íåîáõîäèìèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà, çà äà áúäå íàçíà÷åíà íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

5.1. Íà îñíîâàíèå ÷ë. 39à, àë. 1, ò. 1 îò ÇÑÂ ïðèåìà ñòàíîâèùåòî îòíîñíî ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Êàìåëèÿ Ñèìåîíîâà Ñòåôàíîâà, çàì.-àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – çàì.-îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë.
5.2. Èçïðàùà ñòàíîâèùåòî íà Êîìèñèÿòà ïî ïðåäëîæåíèÿòà è àòåñòèðàíåòî, ïî êîìïåòåíòíîñò. 

6. Ïðîåêò íà ñòàíîâèùå íà ÊÏÅÏÊ çà ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Êîñòàäèí Ïàâëîâ Áîñà÷êè, ïðîêóðîð â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë - äîêëàäâà ã-í ßñåí Òîäîðîâ  /96-02-090/2013 ã./
Ñòàíîâèùåòî e èçãîòâåíî âúç îñíîâà íà ñòàíîâèùå íà Êîìèñèÿòà ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà êúì Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïèñìà îò îòäåë „Èíñïåêòîðàò“ êúì ÂÊÏ è Èíñïåêòîðàòà êúì ÂÑÑ, è  èçâúðøåíè ïðîâåðêè â äåëîâîäíàòà ñèñòåìà íà ÂÑÑ.  
Îáîáùåíèÿò èçâîä å, ÷å Êîñòàäèí Ïàâëîâ Áîñà÷êè, ïðîêóðîð â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ñïàçâà èçèñêâàíèÿòà, çàëîæåíè â Êîäåêñà çà åòè÷íî ïîâåäåíèå íà áúëãàðñêèòå ìàãèñòðàòè è ïðèòåæàâà íåîáõîäèìèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà, çà äà áúäå íàçíà÷åí íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

6.1. Íà îñíîâàíèå ÷ë. 39à, àë. 1, ò. 1 îò ÇÑÂ ïðèåìà ñòàíîâèùåòî îòíîñíî ïðèòåæàâàíèòå íðàâñòâåíè êà÷åñòâà îò Êîñòàäèí Ïàâëîâ Áîñà÷êè, ïðîêóðîð â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Êþñòåíäèë, ïî ïîâîä ó÷àñòèå â êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Êþñòåíäèë.
6.2. Èçïðàùà ñòàíîâèùåòî íà Êîìèñèÿòà ïî ïðåäëîæåíèÿòà è àòåñòèðàíåòî, ïî êîìïåòåíòíîñò. 

7. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Íèêîëà Ãåîðãèåâ Êúðïàðîâ, áèâø íà÷àëíèê íà Çàòâîðà – Ïëîâäèâ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-160/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò äèðåêòîðà íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà”.
Обобщеният извод е, че Íèêîëà Ãåîðãèåâ Êúðïàðîâ, áèâø íà÷àëíèê íà Çàòâîðà – Ïëîâäèâ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

7.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Íèêîëà Ãåîðãèåâ Êúðïàðîâ, áèâø íà÷àëíèê íà Çàòâîðà – Ïëîâäèâ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
7.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

8. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Õðèñòèíà Çàïðÿíîâà Æèñîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Õàñêîâî, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-161/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò äèðåêòîðà íà ÎÄ íà ÌÂÐ - Õàñêîâî.
Обобщеният извод е, че Õðèñòèíà Çàïðÿíîâà Æèñîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Õàñêîâî, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

8.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Õðèñòèíà Çàïðÿíîâà Æèñîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Õàñêîâî, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
8.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

9. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Òîìè Ëþáîìèðîâ Íàêîâ, þðèñêîíñóëò â „Äîáðóäæàíñêè õëÿá” ÀÄ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-162/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà „Äîáðóäæàíñêè õëÿá” ÀÄ.
Обобщеният извод е, че Òîìè Ëþáîìèðîâ Íàêîâ, þðèñêîíñóëò â „Äîáðóäæàíñêè õëÿá” ÀÄ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

9.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Òîìè Ëþáîìèðîâ Íàêîâ, þðèñêîíñóëò â „Äîáðóäæàíñêè õëÿá” ÀÄ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
9.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

10. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Òîäîð Èâàíîâ Äåíêîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé  â Ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî çà ïðîòèâîäåéñòâèå íà ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ôèíàíñîâàòà ñèñòåìà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç êúì ÃÄÍÏ – ÌÂÐ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-163/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò íà÷àëíèêà íà ñåêòîð „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî” ïðè 02 ÐÏÓ-ÑÄÂÐ.
Обобщеният извод е, че Òîäîð Èâàíîâ Äåíêîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé  â Ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî çà ïðîòèâîäåéñòâèå íà ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ôèíàíñîâàòà ñèñòåìà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç êúì ÃÄÍÏ – ÌÂÐ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

10.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Òîäîð Èâàíîâ Äåíêîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé  â Ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî çà ïðîòèâîäåéñòâèå íà ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ôèíàíñîâàòà ñèñòåìà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç êúì ÃÄÍÏ – ÌÂÐ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
10.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

11. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Òàíÿ Õðèñòîâà Ãåîð÷åâà, ïðîêóðîðñêè ïîìîùíèê â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Ïëîâäèâ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-164/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë – îêðúæåí ïðîêóðîð íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà – Ïëîâäèâ.
Обобщеният извод е, че Òàíÿ Õðèñòîâà Ãåîð÷åâà, ïðîêóðîðñêè ïîìîùíèê â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Ïëîâäèâ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

11.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Òàíÿ Õðèñòîâà Ãåîð÷åâà, ïðîêóðîðñêè ïîìîùíèê â Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà - Ïëîâäèâ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
11.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

12. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Àäåëèíà Æèâêîâà Òðèôîíîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â  ÐÓÏ íà Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ - Áóðãàñ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-165/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò ãëàâåí ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ  íà ÌÂÐ – Áóðãàñ.
Обобщеният извод е, че Àäåëèíà Æèâêîâà Òðèôîíîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â  ÐÓÏ íà Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ - Áóðãàñ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

12.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Àäåëèíà Æèâêîâà Òðèôîíîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â  ÐÓÏ íà Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ - Áóðãàñ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
12.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

13. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Ìàðèàíà Íåäÿëêîâà Áàëäæèåâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ”-ÌÂÐ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-166/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò äèðåêòîðà íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ”-ÌÂÐ.
Обобщеният извод е, че Ìàðèàíà Íåäÿëêîâà Áàëäæèåâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ”-ÌÂÐ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

13.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Ìàðèàíà Íåäÿëêîâà Áàëäæèåâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ”-ÌÂÐ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
13.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

14. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Áîæèäàðà Åâãåíèåâà Ãàíåâà, ïðîêóðîðñêè ïîìîùíèê ïðè Àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà – Ñîôèÿ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-167/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë – àïåëàòèâåí ïðîêóðîð íà Àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà – Ñîôèÿ.
Обобщеният извод е, че Áîæèäàðà Åâãåíèåâà Ãàíåâà, ïðîêóðîðñêè ïîìîùíèê ïðè Àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà – Ñîôèÿ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

14.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Áîæèäàðà Åâãåíèåâà Ãàíåâà, ïðîêóðîðñêè ïîìîùíèê ïðè Àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà – Ñîôèÿ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
14.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

15. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Åìèëèÿ Æåêîâà Áàëåâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Ñòàðà Çàãîðà, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-168/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò âíä äèðåêòîð íà ÎÄ íà ÌÂÐ – Ñòàðà Çàãîðà.
Обобщеният извод е, че Åìèëèÿ Æåêîâà Áàëåâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Ñòàðà Çàãîðà, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

15.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Åìèëèÿ Æåêîâà Áàëåâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Ñòàðà Çàãîðà, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
15.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

16. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Ðàëèöà Àëåêñàíäðîâà Ðàé÷åâà, þðèñêîíñóëò â „ÕÈÏÎ ÀËÏÅ-ÀÄÐÈß-ËÈÇÈÍÃ” ÎÎÄ è „ÕÈÏÎ ÀËÏÅ-ÀÄÐÈß-ÀÓÒÎËÈÇÈÍÃ” ÎÎÄ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-169/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò ïðåêèÿ ðúêîâîäèòåë è îò óïðàâèòåëÿ íà „ÕÈÏÎ ÀËÏÅ-ÀÄÐÈß-ËÈÇÈÍÃ” ÎÎÄ è „ÕÈÏÎ ÀËÏÅ-ÀÄÐÈß-ÀÓÒÎËÈÇÈÍÃ” ÎÎÄ.
Обобщеният извод е, че Ðàëèöà Àëåêñàíäðîâà Ðàé÷åâà, þðèñêîíñóëò â „ÕÈÏÎ ÀËÏÅ-ÀÄÐÈß-ËÈÇÈÍÃ” ÎÎÄ è „ÕÈÏÎ ÀËÏÅ-ÀÄÐÈß-ÀÓÒÎËÈÇÈÍÃ” ÎÎÄ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

16.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Ðàëèöà Àëåêñàíäðîâà Ðàé÷åâà, þðèñêîíñóëò â „ÕÈÏÎ ÀËÏÅ-ÀÄÐÈß-ËÈÇÈÍÃ” ÎÎÄ è „ÕÈÏÎ ÀËÏÅ-ÀÄÐÈß-ÀÓÒÎËÈÇÈÍÃ” ÎÎÄ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
16.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

17. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Èâàí Áîãäàíîâ Áîãäàíîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â ÎÄ íà ÌÂÐ ãð. ßìáîë, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-170/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò äèðåêòîðà íà ÎÄÌÂÐ ãð. ßìáîë.
Обобщеният извод е, че Èâàí Áîãäàíîâ Áîãäàíîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â ÎÄ íà ÌÂÐ ãð. ßìáîë, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

17.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Èâàí Áîãäàíîâ Áîãäàíîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â ÎÄ íà ÌÂÐ ãð. ßìáîë, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
17.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

18. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Àíòîàíåòà Ãåîðãèåâà Ïàí÷åâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÐÓÏ – Ãîöå Äåë÷åâ êúì ÎÄ íà ÌÂÐ ãð. Áëàãîåâãðàä, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-171/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò äèðåêòîðà íà ÎÄ íà ÌÂÐ ãð. Áëàãîåâãðàä.
Обобщеният извод е, че Àíòîàíåòà Ãåîðãèåâà Ïàí÷åâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÐÓÏ – Ãîöå Äåë÷åâ êúì ÎÄ íà ÌÂÐ                    ãð. Áëàãîåâãðàä, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

18.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Àíòîàíåòà Ãåîðãèåâà Ïàí÷åâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÐÓÏ – Ãîöå Äåë÷åâ êúì ÎÄ íà ÌÂÐ ãð. Áëàãîåâãðàä, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
18.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

19. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Òàòÿíà Àíäîíîâà Ëåôòåðîâà-Ñàâîâà, àäâîêàò â Àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Âàðíà, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-172/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Âàðíà.
Обобщеният извод е, че Òàòÿíà Àíäîíîâà Ëåôòåðîâà-Ñàâîâà, àäâîêàò â Àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Âàðíà, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

19.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Òàòÿíà Àíäîíîâà Ëåôòåðîâà-Ñàâîâà, àäâîêàò â Àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Âàðíà, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
19.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

20. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Êîñòàäèí Èâàíîâ ×èëåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â ÐÓÏ – Ðàçëîã ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Áëàãîåâãðàä, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-173/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò äèðåêòîðà íà ÎÄ íà ÌÂÐ – Áëàãîåâãðàä è ïèñìî îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë – ðàéîíåí ïðîêóðîð íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà – Ðàçëîã.
Обобщеният извод е, че Êîñòàäèí Èâàíîâ ×èëåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â ÐÓÏ – Ðàçëîã ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Áëàãîåâãðàä, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

20.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Êîñòàäèí Èâàíîâ ×èëåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â ÐÓÏ – Ðàçëîã ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Áëàãîåâãðàä, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
20.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

21. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Áîðèñëàâà Èâàíîâà Àëåêñàíäðîâà, çàåìàëà äëúæíîñòòà „äîçíàòåë” â ÐÓÏ – Ïëåâåí, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-174/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò íà÷àëíèêà íà îòäåë „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî” ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëåâåí.
Обобщеният извод е, че Áîðèñëàâà Èâàíîâà Àëåêñàíäðîâà, çàåìàëà äëúæíîñòòà „äîçíàòåë” â ÐÓÏ – Ïëåâåí, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

21.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Áîðèñëàâà Èâàíîâà Àëåêñàíäðîâà, çàåìàëà äëúæíîñòòà „äîçíàòåë” â ÐÓÏ – Ïëåâåí, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
21.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

22. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Íîðà Äèìèòðîâà Ñëàâîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Âàðíà, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-175/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò íà÷àëíèêà íà îòäåë „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî” ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Âàðíà.
Обобщеният извод е, че Íîðà Äèìèòðîâà Ñëàâîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Âàðíà, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

22.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Íîðà Äèìèòðîâà Ñëàâîâà, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Âàðíà, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
22.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

23. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Áîéêà Àíãåëîâà Ëóë÷åâà, àäâîêàò â Àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Ïëîâäèâ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-176/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è óäîñòîâåðåíèå îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Ïëîâäèâ.
Обобщеният извод е, че Áîéêà Àíãåëîâà Ëóë÷åâà, àäâîêàò â Àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Ïëîâäèâ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

23.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Áîéêà Àíãåëîâà Ëóë÷åâà, àäâîêàò â Àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Ïëîâäèâ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
23.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

24. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Ãåîðãè Äîé÷åâ Èâàíîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ” - ÌÂÐ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-177/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò äèðåêòîðà íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ” – ÌÂÐ.
Обобщеният извод е, че Ãåîðãè Äîé÷åâ Èâàíîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ” - ÌÂÐ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

24.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Ãåîðãè Äîé÷åâ Èâàíîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ” - ÌÂÐ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
24.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

25. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Ìàÿ Ñàøêîâà Òîí÷åâà, ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëåâåí, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-178/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò íà÷àëíèêà íà îòäåë „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî” ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Ïëåâåí.
Обобщеният извод е, че Ìàÿ Ñàøêîâà Òîí÷åâà, ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëåâåí, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

25.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Ìàÿ Ñàøêîâà Òîí÷åâà, ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëåâåí, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
25.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

26. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Òîòêî Ãåîðãèåâ Òîòåâ, ðàçóçíàâà÷ ïðè ÐÓ „Òðàíñïîðòíà ïîëèöèÿ” ãð. Ãîðíà Îðÿõîâèöà, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-179/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò íà÷àëíèêà íà ÐÓ „Òðàíñïîðòíà ïîëèöèÿ” ãð. Ãîðíà Îðÿõîâèöà.
Обобщеният извод е, че Òîòêî Ãåîðãèåâ Òîòåâ, ðàçóçíàâà÷ ïðè ÐÓ „Òðàíñïîðòíà ïîëèöèÿ” ãð. Ãîðíà Îðÿõîâèöà, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

26.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Òîòêî Ãåîðãèåâ Òîòåâ, ðàçóçíàâà÷ ïðè ÐÓ „Òðàíñïîðòíà ïîëèöèÿ” ãð. Ãîðíà Îðÿõîâèöà, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
26.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

27. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Äàíèåë Õðèñòîâ Ñîòèðîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â îòäåë „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî” ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - ßìáîë, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-180/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò äèðåêòîðà íà ÎÄ íà ÌÂÐ – ßìáîë è íà÷àëíèêà íà îòäåë „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî”.
Обобщеният извод е, че Äàíèåë Õðèñòîâ Ñîòèðîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â îòäåë „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî” ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - ßìáîë, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

27.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Äàíèåë Õðèñòîâ Ñîòèðîâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â îòäåë „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî” ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - ßìáîë, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
27.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

28. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Ëþáîìèðà Àíãåëîâà Âóëäæåâà, ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëîâäèâ, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-181/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò íà÷àëíèêà íà îòäåë „Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî” ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëîâäèâ.
Обобщеният извод е, че Ëþáîìèðà Àíãåëîâà Âóëäæåâà, ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëîâäèâ, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

28.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Ëþáîìèðà Àíãåëîâà Âóëäæåâà, ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëîâäèâ, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
28.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

29. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Êðèñòèíà Éîðäàíîâà Áîåâà, ñúäåáåí ïîìîùíèê ïðè Àïåëàòèâåí ñúä – Âåëèêî Òúðíîâî, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-182/2013 г./
Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – ïðåäñåäàòåë íà Àïåëàòèâåí ñúä – Âåëèêî Òúðíîâî.
Обобщеният извод е, че Êðèñòèíà Éîðäàíîâà Áîåâà, ñúäåáåí ïîìîùíèê ïðè Àïåëàòèâåí ñúä – Âåëèêî Òúðíîâî, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

29.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Êðèñòèíà Éîðäàíîâà Áîåâà, ñúäåáåí ïîìîùíèê ïðè Àïåëàòèâåí ñúä – Âåëèêî Òúðíîâî, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
29.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

30. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Âàëåíòèí Òîäîðîâ Êðàëåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Ñòàðà Çàãîðà, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-183/2013 г./
	Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò âíä äèðåêòîðà íà ÎÄ íà ÌÂÐ – Ñòàðà Çàãîðà.
Обобщеният извод е, че Âàëåíòèí Òîäîðîâ Êðàëåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Ñòàðà Çàãîðà, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

30.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Âàëåíòèí Òîäîðîâ Êðàëåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé ïðè ÎÄ íà ÌÂÐ – Ñòàðà Çàãîðà, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
30.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

31. Проект на становище на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от Âèòàí Ãåîðãèåâ Òàíåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî çà ðàçñëåäâàíèÿ íà çëîóïîòðåáè ñúñ ñðåäñòâà îò áþäæåòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, по повод участие в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура  - докладва г-н Ясен Тодоров /96-04-199/2013 г./
	Становището e изготвено въз основа íà çàÿâëåíèå è àâòîáèîãðàôèÿ îò êàíäèäàòà, êàêòî è ñëóæåáíà õàðàêòåðèñòèêà îò çàì.-àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë – çàì.-ãðàäñêè ïðîêóðîð íà Ñîôèéñêà ãðàäñêà ïðîêóðàòóðà.
	Обобщеният извод е, че Âèòàí Ãåîðãèåâ Òàíåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî çà ðàçñëåäâàíèÿ íà çëîóïîòðåáè ñúñ ñðåäñòâà îò áþäæåòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

31.1. На основание чл. 39а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ приема становището относно притежаваните нравствени качества от Âèòàí Ãåîðãèåâ Òàíåâ, ñòàðøè ðàçñëåäâàù ïîëèöàé â Ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî çà ðàçñëåäâàíèÿ íà çëîóïîòðåáè ñúñ ñðåäñòâà îò áþäæåòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, по повод участие в конкурс за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
31.2. Изпраща становището на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност. 

ÎÒÍÎÑÍÎ Ò. 5. Ñòàíîâèùå íà ïðîô. … – ÁÀÍ, îòíîñíî íàïðàâåíèòå äîðàáîòêè â Low Choice, âåðñèÿ 4, ñúãëàñíî ðåøåíèå íà ÂÑÑ ïî ïðîòîêîë ¹ 42/31.10.2013 ã., ò. 13.5.
Ïðèëîæåíèå:  Èçâëå÷åíèå îò ïð. ¹ 03/21.01.2014 ã. îò çàñåäàíèå íà Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ, èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè è ñòàòèñòèêà” ïðè ÂÑÑ.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

Ïðèåìà çà ñâåäåíèå ñòàíîâèùåòî íà ïðîô. … – ÁÀÍ, îòíîñíî íàïðàâåíèòå äîðàáîòêè â Low Choice, âåðñèÿ 4, ñúãëàñíî ðåøåíèå íà ÂÑÑ ïî ïðîòîêîë ¹ 42/31.10.2013 ã., ò. 13.5.

ÎÒÍÎÑÍÎ Ò. 6. Ðàçíè.

1. Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 4/28.01.2014 ã. íà Êîìèñèÿ ïî äèñöèïëèíàðíèòå ïðîèçâîäñòâà ïðè ÂÑÑ, îòíîñíî äîêëàä îò Ñèëâèÿ Èëèåâà – è.ä. ãëàâåí ñåêðåòàð íà ÂÑÑ, âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà Êîìèñèÿ ïî äèñöèïëèíàðíèòå ïðîèçâîäñòâà ïî ïðîòîêîë ¹ 3/21.01.2014ã.

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 
					Р  Е  Ш  И:

Ïðèåìà çà ñâåäåíèå äîêëàäà îò Ñèëâèÿ Èëèåâà – è.ä. ãëàâåí ñåêðåòàð íà ÂÑÑ, âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà Êîìèñèÿ ïî äèñöèïëèíàðíèòå ïðîèçâîäñòâà ïî ïðîòîêîë ¹ 3/21.01.2014ã.

2. Ðåãèñòúð çà îáðàçóâàíèòå è íåïðèêëþ÷èëè íàêàçàòåëíè ïðîèçâîäñòâà ñðåùó ìàãèñòðàòè, âîäåíè â Ñîôèéñêà ãðàäñêà ïðîêóðàòóðà êúì 21.10.2013ã. 
Ïðèëîæåíèå: Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 4 îò çàñåäàíèåòî íà Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè, ïðîâåäåíî íà 27.01.2014ã.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:

	2.1.  Ïðèåìà ïðåäëîæåíèåòî íà Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè çà ïðîâåæäàíå íà ñúâìåñòíî çàñåäàíèå çà ôîðìèðàíå íà ïðîåêò íà ðåøåíèå è ïðåäëîæåíèå äî Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò çà ñúçäàâàíå íà ôîðìà çà ïðîñëåäÿâàíå íà íàêàçàòåëíèòå ïðîèçâîäñòâà ñðåùó ìàãèñòðàòè.
2.2. Ïðåäëàãà íà Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè, Êîìèñèÿ ïî äèñöèïëèíàðíè ïðîèçâîäñòâà è Êîìèñèÿ ïî ïðåäëîæåíèÿòà è àòåñòèðàíåòî íà ñúäèè, ïðîêóðîðè è ñëåäîâàòåëè äà ïðîâåäàò ñúâìåñòíî çàñåäàíèå íà 10.02.2014ã , îò 11:00÷. â çàñåäàòåëíàòà çàëà íà ÂÑÑ – åò.3.
2.3. Ðåøåíèåòî íà ÊÏÅÏÊ äà ñå ïðåäîñòàâè íà Êîìèñèÿòà ïî ïðàâíè âúïðîñè, Êîìèñèÿòà ïî äèñöèïëèíàðíè ïðîèçâîäñòâà è Êîìèñèÿòà ïî ïðåäëîæåíèÿòà è àòåñòèðàíåòî íà ñúäèè, ïðîêóðîðè è ñëåäîâàòåëè.

3.  Èçãîòâÿíå íà Ãîäèøíà ïðîãðàìà íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò çà 2014ã., ñúîáðàçåíà ñ èçâîäèòå è ïðåïîðúêèòå â Äîêëàäà íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ äî Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è Ñúâåòà, îòíîñíî íàïðåäúêà íà Áúëãàðèÿ ïî ìåõàíèçìà çà ñúòðóäíè÷åñòâî è ïðîâåðêà.
Ïðèëîæåíèå: Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 4 îò çàñåäàíèåòî íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò, ïðîâåäåíî íà 29.01.2014ã.

Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà”
  
					Ð  Å  Ø  È:


3.1. Â Ãîäèøíàòà ïðîãðàìà çà äåéíîñòòà íà Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà” ñå âíàñÿò ñëåäíèòå ïðîìåíè:
- ñðîêúò çà èçïúëíåíèå íà ò. 2 îò Ãîäèøíàòà ïðîãðàìà ñå èçìåíÿ îò  ì. ôåâðóàðè 2014ã. íà ì. àïðèë 2014ã.
- ñúçäàâà ñå íîâà ò. 3 ñúñ ñëåäíèÿ òåêñò: „Îáñúæäàíå ñ Ãðàæäàíñêèÿ ñúâåò êúì Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò íà Ïðàâèëàòà çà îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà íà êîìèñèèòå ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà â îðãàíèòå íà ñúäåáíàòà âëàñò – ñðîêúò å àïðèë 2014ã.”
- ñúçäàâà ñå íîâà ò. 10 ñúñ ñëåäíèÿ òåêñò: „Ïðåäïðèåìàíå íà ìåðêè çà îñúùåñòâÿâàíå íà ïî-òÿñíà êîîðäèíàöèÿ ñ Ãðàæäàíñêèÿ ñúâåò êúì Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò – ñðîêúò å ïîñòîÿíåí”.
3.2. Ïðèåìà àêòóàëèçèðàíàòà Ãîäèøíà ïðîãðàìà çà äåéíîñòòà íà Êîìèñèÿ „Ïðîôåñèîíàëíà åòèêà è ïðåâåíöèÿ íà êîðóïöèÿòà” çà 2014ã. 
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