ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА
КАНДИДАТ ЗА ГЕНЕРАЛЕН АДВОКАТ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ, ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД № ЛС-04-84 от 19.01.2015 г. на
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Днес, 19 януари 2015 г., в 18:00 ч., в сградата на Министерството
правосъдието на ул. „Славянска“ № 1 се проведе заседание на комисията
провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда
Европейския съюз, определена със заповед № ЛС-04-84 от 19.01.2015 г.
министъра на правосъдието.
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На заседанието присъстват всички основни членове на комисията,
поименно определени със заповедта на министъра на правосъдието № ЛС-0484 от 19.01.2015 г., а именно: проф. д-р Мариана Тодорова Карагьозова –
Финкова, проф. д-р Жасмин Николова Генова – Попова, Божидар Георгиев
Джамбазов, Ваня Мирчева Алексиева и Соня Атанасова Янкулова.
Членовете на комисията попълниха на основание чл. 8, ал. 5 от
Постановление №214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за
провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на
Европейския съюз, и за съдия в Общия съд декларации за липса на личен
интерес от провеждането на избора, както и за липса на отношения с някого
от кандидатите, които биха породили основателни съмнения за неговата
безпристрастност.
На основание чл.8, ал. 4 от Постановлението комисията пристъпи към
избор на председател измежду своите членове.
След проведеното гласуване, съобразно чл. 9 от Постановлението за
председател на комисията единодушно беше избрана г-жа Ваня Алексиева.
Комисията насрочи заседание по допускане до участие в конкурса на
подалите заявление кандидати за генерален адвокат в Съда на Европейския
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съюз за 21 януари 2015 г. от 17:00 в сградата на Министерството на
правосъдието на ул. „Славянска“ № 1.
Заседанието на комисията по провеждане на избор на кандидат за
генерален адвокат в Съда на Европейския съюз приключи в 19:00 ч.
На основание чл.16 от Постановлението, настоящият протокол ще бъде
поставен на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието
ул. „Славянска“ № 1 и публикуван на интернет страницата на
министерството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ваня Мирчева Алексиева

(п)

ЧЛЕНОВЕ:
1. проф. д-р Мариана Тодорова Карагьозова – Финкова (п)
2. проф. д-р Жасмин Николова Генова – Попова (п)
3. Божидар Георгиев Джамбазов (п)
4. Соня Атанасова Янкулова (п)
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