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ПРОТОКОЛ №3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 10.10.2016 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Вероника Имова, Милка Итова, Галя Георгиева, Даниела Костова, Каролина Неделчева, Юлия Ковачева, Александър Еленков, Виолета Главинова, Ценка Георгиева, Любка Гелкова, Бонка Дечева, Цветинка Пашкунова, Стела Дандарова, Деспина Георгиева, Весислава Иванова, Бонка Янкова

Отсъства: Камен Иванов

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати”, Цветанка Тиганчева – началник-отдел „Конкурси на магистрати”, Красимир Казаков, директор на дирекция „Атестиране на магистрати”, Николина Георгиева – началник-отдел „АКРС”. 

Протоколирал: Илина Йосифова

І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КАК-СК по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Димо Венков Цолов - и. ф. административен ръководител  - председател на Районен съд гр. Девня във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Девня, която ще се проведе на 18.10.2016 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

1.1 Счита, че Димо Венков Цолов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Девня, кандидат в обявената процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Девня, няма право на трети мандат, тъй като съгласно чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България и чл. 167 а.л. 5 от ЗСВ, длъжностите „административен ръководител“ на съд могат да се заемат не повече от два мандата в един и същ орган на съдебната власт.

1.2. ВНАСЯ становището в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 11.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-2. ОТНОСНО: Проекти  на становища на КАК-СК по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - председател на Административен съд гр. Перник, във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на 18.10.2016 г. 

1. Проект на становище на КАК-СК за притежаваните професионални качества на Десислава Христова Ахладова - Атанасова - председател на Районен съд гр. Перник;
2. Проект на становище на КАК-СК за притежаваните професионални качества на Роман Тодоров Николов - съдия в Районен съд гр. Брезник.
3. Проект на становище на КАК-СК за притежаваните професионални качества на Ивайло Емилов Иванов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Перник и и.ф. административен ръководител – председател.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Десислава Христова Ахладова - Атанасова - председател на Районен съд гр. Перник.  

2.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.1. на Десислава Христова Ахладова - Атанасова - председател на Районен съд гр. Перник, за запознаване. 

2.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Административен съд, гр.Перник. 

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.10.2016 г. 

2.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Роман Тодоров Николов - съдия в Районен съд гр. Брезник.  

2.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.5. на Роман Тодоров Николов - съдия в Районен съд гр. Брезник, за запознаване. 

2.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.5. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Административен съд, гр.Перник. 

2.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.10.2016 г. 

2.9. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Ивайло Емилов Иванов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Перник и и.ф. административен ръководител – председател.  

2.10. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.9. на Ивайло Емилов Иванов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Перник и и.ф. административен ръководител – председател, за запознаване. 

2.11. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.9. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Административен съд, гр.Перник. 

2.12. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.10.2016 г. 

2.13. УКАЗВА на административния ръководител – председател на Административен съд, гр. Перник, че следва да организира провеждането на общо събрание на съдиите в съда съобразно изискванията на чл. 194а, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, като предостави протокола от изслушването преди датата на събеседването – 18.10.2016 г. 

Р-3. ОТНОСНО: Атестиране на служители от администрацията на Висшия съдебен съвет съгласно заповед №95-00-241/03.10.2016 г. на главния секретар на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3. На основание чл. 19, ал. 1, т. 10 от Вътрешните правила за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители в АВСС определя следните оценки на експертите към Комисията по предложенията и атестирането, както следва: 
§	Мария Петкова Христова - 3 точки
	Красимир Михайлов Казаков - 3 точки. 
	Христина Тодорова Митева – 3 точки

Цветанка Костадинова Тиганчева – 3 точки
Николина Георгиева Георгиева – 3 точки
Илиана Илиева Атанасова – 3 точки
Даниела Маринова Иванова – 3 точки
Илина Илиева Йосифова – 3 точки

Р-4. ОТНОСНО: Създаване на работни групи и определяне на поименен състав за изработване на проекти на Наредби по чл. 209б от ЗСВ и чл. 194г от ЗСВ.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

4.1. Във връзка с изработване на наредба по реда на чл. 194г от Закона за съдебната власт създава работна група в състав:
Цветинка Пашкунова, Виолета Главинова, Юлия Ковачева, Вероника Имова, Александър Еленков, Каролина Неделчева, Галя Георгиева, Даниела Костова.

4.2. Във връзка с изработване на наредба по реда на чл. 209б от Закона за съдебната власт създава работна група в състав:
Любка Гелкова, Ценка Георгиева, Весислава Иванова, Бонка Дечева, Стела Дандарова, Деспина Георгиева, Бонка Янкова, Камен Иванов. 

4.3. Обявяването на сроковете за предоставяне на проектите на наредби ще бъде съгласувано с Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след което ще бъде внесено за обсъждане и приемане на заседание на комисията, насрочено на 17.10.2016 г. 

ВЪЗРАЖЕНИЕ

В-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд  за периодично атестиране на Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

1. Внася отново възражението в заседание на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, което ще се проведе на 08.11.2016 г., с оглед изслушване на атестирания кандидат и събиране на допълнителна информация по необходимост. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Ивелина Христова Христова - Желева – съдия в Районен съд гр. Варна (към момента на предложението – прокурор в Районна прокуратура, гр. Варна). 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Ивелина Христова Христова - Желева – съдия в Районен съд гр. Варна.

1.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС Ивелина Христова Христова - Желева – съдия в Районен съд гр. Варна, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

1.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-2. ОТНОСНО: Ново произнасяне във връзка с решение № 9251/24.08.2015 г. по адм. дело 1842/2015 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав – ІІ колегия относно предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.  

2.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.

2.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Мариета Благоева Бедросян – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Мариета Благоева Бедросян – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

3.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариета Благоева Бедросян – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

3.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. Варна за периодично атестиране на Павлина Георгиева Димитрова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Павлина Георгиева Димитрова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

4.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Павлина Георгиева Димитрова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

4.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Петя Иванова Стоянова - Николова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Петя Иванова Стоянова - Николова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

5.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Иванова Стоянова - Николова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

5.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Добрич за периодично атестиране на Калина Тодорова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Калина Тодорова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

6.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калина Тодорова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

6.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Добрич за периодично атестиране на Жечка Николова Маргенова -Томова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия в АС”.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Жечка Николова Маргенова -Томова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия в АС”.  

7.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Жечка Николова Маргенова -Томова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия в АС”.

7.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Галина Христова Нейчева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Галина Христова Нейчева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.  

8.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Христова Нейчева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.

8.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Иван Найденов Радковски – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Иван Найденов Радковски – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

9.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Найденов Радковски – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

9.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Генерал Тошево за периодично атестиране на Николай Минчев Николов – съдия в на Районен съд Добрич, с ранг „съдия в ОС”, (към момента на предложението съдия в Районен съд Генерал Тошево) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

10.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Николай Минчев Николов – съдия в на Районен съд Добрич, с ранг „съдия в ОС”.  

10.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Минчев Николов – съдия в на Районен съд Добрич, с ранг „съдия в ОС”.

10.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Силвия Владимирова Петрова – съдия в Районен съд гр. Бургас.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Силвия Владимирова Петрова – съдия в Районен съд гр. Бургас.  

11.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Владимирова Петрова – съдия в Районен съд гр. Бургас.

11.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Шумен за периодично атестиране на Калин Георгиев Колешански - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в ОС”.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Калин Георгиев Колешански - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в ОС”.  

12.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калин Георгиев Колешански - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в ОС”.

12.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Светла Рускова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС”.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) да проведе периодично атестиране на Светла Рускова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС”.  

13.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светла Рускова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС”.

13.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.10.2016 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-5. ОТНОСНО: Одобряване участието на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММС-НД) в работен семинар на Националната прокурорска мрежа за международно сътрудничество, който ще се проведе на 26-28 октомври 2016 г. в Учебната база – Цигов чарк, гр. Батак.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

5.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да одобри участието на членове на националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММС-НД) в работен семинар на Националната прокурорска мрежа за международно сътрудничество, който ще се проведе на 26-28 октомври 2016 г. в учебната база  - Цигов чарк, гр. Батак като същите бъдат командировани за участие от съответните административни ръководители. 

5.2. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да изпрати решението по т. 5.1. на административните ръководители. 

5.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.10.2016 г. 

Р-6. ОТНОСНО: Изслушване на Главния секретар на АВСС във връзка с осигуряване на работни места на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

На днешното заседание КАК изслуша г-н Тончев, главен секретар на Висшия съдебен съвет. Беше дискутиран проблемът с устройването на единадесет от членовете на комисията, избрани от Пленума на ВАС и Пленума на ВКС. Членовете на комисията изразиха молба до края на седмицата – 16.10.2016 г., да бъдат осигурени работни места, оборудвани с компютърни конфигурации. 
Комисията апелира към членовете на Висшия съдебен съвет да съдействат за срочното и дефинитивно решаване на поставените въпроси. 

Р-7. ОТНОСНО: Определяне на докладчици по единни формуляри за атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

7.1. Определя г-н Александър Еленков за докладчик по единните формуляри за атестиране на: 
- съдия Даниела Иванчева Гишина – Административен съд, гр. Габрово;
- съдия Марияна Пенчева Бахчеван – Административен съд, гр. Варна;
- съдия Димитър Димитров Михов – Административен съд, гр. Варна;
- съдия Дианка Денева Дабкова – Пангелова – Административен съд, гр. Велико Търново; 

7.2. Определя г-жа Юлия Ковачева за докладчик по единните формуляри за атестиране на: 
- съдия Росен Петков Буюклиев – Административен съд, гр. Велико Търново;
- съдия Весела Начова Цанкова – Гроздинска – Административен съд, София – град. 
- съдия Наталия Александрова Ангелова – Административен съд, София – град;
- съдия Веселина Славчева Женаварова – Административен съд, София – град;

7.3. Определя г-жа Виолета Главинова за докладчик по единните формуляри за атестиране на: 
- съдия Боряна Борисова Петкова – Административен съд, София – град;
- съдия Славина Любенова Владова – Административен съд, София - град;
- съдия Калинка Илиева Младенска – Административен съд, гр. Смолян;
- съдия Ива Димчева Кечева – Административен съд, София – град;

7.4. Определя тричленен състав от Цветинка Пашкунова, Бонка Янкова, Весислава Иванова и Вероника Имова, с докладчик г-жа Пашкунова, по единния формуляр за атестиране на: 
- съдия Димчо Стоянов Луков – Окръжен съд, гр. Шумен;

7.5. Определя тричленен състав от Весислава Иванова, Цветинка Пашкунова и Бонка Янкова, с докладчик г-жа Иванова, по единния формуляр за атестиране на: 
- съдия Йоланда Мильова Цекова – Окръжен съд, гр. Кюстендил;

7.6. Определя тричленен състав от Бонка Янкова, Цветинка Пашкунова и Весислава Иванова, с докладчик г-жа Янкова, по единните формуляр за атестиране на: 
- съдия Мая Николова Стефанова – Районен съд, гр. Бургас;
- съдия Тихомир Иванов Вельовски – Районен съд, гр. Бяла Слатина;

7.7. Определя тричленен състав от Деспина Георгиева, Бонка Дечева и Стела Дандарова, с докладчик г-жа Георгиева, по единния формуляр за атестиране на: 
- съдия Диляна Николова Йорданова – Районен съд, гр. Царево;

7.8. Определя тричленен състав от Стела Дандарова, Бонка Дечева и Деспина Георгиева, с докладчик г-жа Дандарова, по единния формуляр за атестиране на: 
- съдия Катя Николова Гердова – Районен съд, гр. Бяла Слатина;



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: 

ВЕРОНИКА ИМОВА (п)




