1

 ПРОТОКОЛ №15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 10.04.2017 г. 

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

Отсъстват: Александър Еленков. 

На заседанието присъстваха: 
Цветанка Тиганчева – началник-отдел „Конкурси на магистрати”, Николина Георгиева -  началник-отдел „Атестиране и кариерно израстване на съдии“. 

Протоколирал: Илина Йосифова

Допълнителни точки, включени за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и конкурсите 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

ВКЛЮЧВА следните допълнителни точки в дневния ред на Комисията по предложенията и атестирането, за разглеждане: Р-17 – Р-29, С-16, С-17. 

І. РАЗНИ.
Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КАК-СК, 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 Росица Радкова Цветкова - съдия в Административен съд – Варна, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд - Търговище, който ще се проведе на 18.04.2017 г. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:
1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Росица Радкова Цветкова - съдия в Административен съд – Варна, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд - Търговище.  

1.2. Изпраща, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт становището по т. 1.1. на Росица Радкова Цветкова - съдия в Административен съд – Варна, за запознаване. 

1.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и 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 – Търговище. 

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.04.2017 г. 
Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище на КАК-СК, 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 Антония Благовестова Генадиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Видин, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд - Видин, който ще се проведе на 18.04.2017 г. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:
2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Антония Благовестова Генадиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Видин, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд - Видин.  

2.2. Изпраща, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт становището по т. 2.1. на Антония Благовестова Генадиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Видин, за запознаване. 

2.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и 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 –Видин. 

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.04.2017 г. 
Р-3. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол №11/29.03.2017 г. на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет относно Акт за резултати от извършена проверка по Заповед №КП-01-2/18.08.2016 г. на Главния инспектор на ИВСС относно работата по наказателни дела в Районен съд – Ботевград.
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3. Приема за сведение извлечение от Протокол №11/29.03.2017 г. на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“. 

Р-4. ОТНОСНО: Молба от Таня Димитрова Евтимова за освобождаването й като изпълняващ функциите „административен ръководител-председател” на Административен съд – Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:
4.1. Предлага на Съдийската колегия, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с §205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, да назначи Таня Димитрова Евтимова – изпълняващ функциите „административен ръководител-председател” на Административен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност  „съдия“ в Окръжен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност. 

4.2. Предлага на Съдийската колегия, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, да определи Панайот Павлов Генков – съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на мястото на Таня Димитрова Евтимова, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на възстановяване на Таня Димитрова Евтимова на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

4.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-5. ОТНОСНО: Обсъждане приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в случаите на преминаване на съдията на длъжност „прокурор“ или „следовател“ и обратно.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

5. Проведе обсъждане на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в случаите на преминаване на съдията на длъжност „прокурор“ или „следовател“ и обратно.

Р-6. ОТНОСНО: Определение от 29.03.2017 г. по адм. дело №2331/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова срещу решение по т. 6 от протокол №2/17.01.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

6. Приема за сведение определение от 29.03.2017 г. по адм. дело №2331/2017 г. на Върховния административен съд. 

Р-7. ОТНОСНО: Определение от 29.03.2017 г. по адм. дело №3232/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Красимира Георгиева Медарова срещу решение по т. 16.1 от протокол №9/28.02.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

7. Приема за сведение определение от 29.03.2017 г. по адм. дело №3232/2017 г. на Върховния административен съд. 

Р-8. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от членове на изпитни комисии за младши съдии в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

Във връзка с определяне на поименния състав на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП са постъпили заявления за отвод членове на изпитните комисии за младши съдии по гражданско право и процес и по наказателно право и процес. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Предлага на Съдийската колегия да определи Ваня Драганова Богоева - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, за редовен член на изпитна комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Мариана Мавродиева Мавродиева. 

8.2. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един резервен член - съдия в апелативен/окръжен съд - гражданска колегия, на изпитна комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Ваня Драганова Богоева

8.3. Предлага на Съдийската колегия да определи Теодора Енчева Димитрова - съдия в Окръжен съд - Шумен, за редовен член на изпитна комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото па Мая Бориславова Дамянова. 

8.4. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един резервен член - съдия в апелативен/окръжен съд - гражданска колегия, на изпитна комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Теодора Енчева Димитрова.

8.5. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един редовен член – съдия в апелативен/окръжен	съд - гражданска колегия, на изпитна комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Тихомир Пенков Петков. 

8.6. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един редовен член – съдия в апелативен/окръжен съд - гражданска колегия, на изпитна комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Емилия Георгиева Присадова.

8.7. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий Диана Иванова Василева - съдия в Окръжен съд - Габрово, за редовен член на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Снежина Колева Георгиева. 

8.8. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един резервен член – съдия в апелативен/окръжен съд - наказателна колегия, на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Диана Иванова Василева.

8.9. Предлага на Съдийската колегия да определи Емилия Василева Петкова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, за редовен член на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Йорданка Петрова Неделчева.

8.10. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един резервен член – съдия в апелативен/окръжен съд - наказателна колегия, на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Емилия Василева Петкова. 

8.11. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един редовен член – съдия в апелативен/окръжен съд - наказателна колегия, на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Татяна Неделчева Йорданова. 

8.12. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по пр. 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Апелативен съд – гражданска колегия.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПОВИШИ Елена Русева Арнаучкова – „заместник на административния ръководител – заместник председател” на Окръжен съд гр. Пловдив, на длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Пловдив – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

Мотиви: С решение по пр. №12/20.03.2017 г., т. 6.1. Комисията по атестирането и конкурсите отложи произнасянето по постъпилата молба от Елена Русева Арнаучкова „заместник на административния ръководител – заместник председател” на Окръжен съд гр. Пловдив за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на свободната една длъжност „съдия” в Апелативен съд – Пловдив до уточняване специализацията на тази длъжност. След като получи изисканата от административния ръководител информация, Комисията констатира, че тази една свободна длъжност в органа е предвидена и определена с решение на общото събрание на магистратите в гражданското отделение на съда. Като отчете този факт, Комисията счита, че е налице предпоставка за назначаване на подалия молбата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ магистрат, който отговаря на изискванията разписани в разпоредбата на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ и е прослужил минимум 3 години на заеманата длъжност, като е получил крайна оценка от класирането над 5.00. За същата кандидатка е изготвено и прието от Комисията по професионална етика към Съдийската колегия становище за притежавани нравствени качества, за да бъде назначена по този ред на длъжност „съдия” в АС – Пловдив.

9.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПОВИШИ Камелия Величкова Първанова – съдия в Окръжен съд гр. София, на длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

9.3. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПОВИШИ Златина Георгиева Рубиева – съдия в Софийски градски, на длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност

9.4. Внася предложенията в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-10. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по пр. 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Апелативен съд – търговска колегия.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПОВИШИ Николина Петрова Дамянова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, на длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Варна – търговска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

10.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Красимира Димитрова Ванчева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Апелативен съд гр. Пловдив – търговска колегия, поради липса на освободена длъжност. 

Мотиви: С решение по пр. №12/20.03.2017 г., т. 7.4. Комисията по атестирането и конкурсите изиска от административния ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив информация по отношение на специализацията на свободната една длъжност „съдия” в органа. Видно от получените данни тази длъжност е определена с решение на общото събрание на съда за гражданското му отделение. Поради това постъпилата по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ молба на Красимира Димитрова Ванчева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив следва да бъде оставена без уважение като неоснователни поради липса на предпоставки за назначаване – липсва освободена длъжност в органа.

10.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-11. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по пр. 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Апелативен съд – наказателна колегия.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ ДА ПОВИШИ Емилия Стоянова Колева – съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. София – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

11.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-12. ОТНОСНО: Актуализиране на избирателния списък на действащите съдии във връзка с провеждане на избор на членове на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ ДА АКТУАЛИЗИРА, на основание чл. 5, ал. 3, изречение 3-то от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, избирателния списък на действащите съдии, съставен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №10/07.03.2017 г., т. 10, като: 

ДОПЪЛВА В СПИСЪКА:
	Мирослав Руменов Саневски - съдия в Районен съд гр. Дупница (акт за встъпване в длъжност "съдия" в Районен съд гр. Дупница от 13.03.2017 г.)
	Кристиана Стоянова Кръстева - съдия в Районен съд гр. Добрич (акт за встъпване в длъжност "съдия" в Районен съд гр. Добрич от 03.04.2017 г.)

ЗАЛИЧАВА:
	Мария Иванова Иванова - съдия в Софийски градски съд (Решение №8906/15.07.2016 г. на Върховния административен съд, Седемчленен състав - 11 колегия)


12.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-13. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на предложение относно кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

13.1. Предлага на Съдийската колегия, на основание чл. 29г, ал. 3 от ЗСВ да допусне до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите кандидатът Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд – Варна. 

13.2. Внася предложението в заседанието на съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-14. ОТНОСНО: Справка за щатната численост, свободните длъжности и натовареност в окръжните съдилища.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

14. ПРЕДЛАГА НА Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да вземе решение конкурсите за заемане на свободните длъжности в органите на съдебната власт да бъдат обявени съгласно изискванията на чл. 188 и чл. 189 от ЗСВ след изчерпване на възможностите за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в окръжните съдилища, извършване анализ на свободните длъжности и преценка на необходимостта от провеждане на процедури по чл. 194 от ЗСВ, съгласно решение на СК по пр. №29/20.12.2016 г., както и обезпечаване на младшите съдии с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ.
Р-15. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Административен съд - Шумен, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол № 14/04.04.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

15.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ ДА СЪКРАТИ 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател” на Административен съд гр. Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

15.2. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да ПРЕДЛОЖИ на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

Мотиви: Утвърдената щатна численост на Административен съд - Шумен е 6 щатни длъжности, разпределени, както следва: един административен ръководител, един заместник на административния ръководител и четирима съдии. С решение по протокол 14/04.04.2017 г. Съдийската колегия на ВСС назначи Росица Карова Цветкова - заместник на административния ръководител, заместник-председател на Административен съд – Шумен на длъжност „административен ръководител – председател“ на Административен съд - Шумен. Същевременно в този орган на съдебната власт липсва свободна длъжност „съдия”, на която да остане изпълняващият функциите административен ръководител Кремена Григорова Борисова след встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител. С оглед предстоящото овакантяване на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател” и съобразно статистическите данни, от които е видно, че Административен съд – Шумен е с натовареност под средната за страната, Комисията по атестирането и конкурсите счита, че е целесъобразно длъжността „заместник на административния ръководител” да бъде трансформирана в магистратска длъжност с оглед обезпечаване оставането на досегашния административен ръководител в органа.

15.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-16. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №13/03.04.2017 г. на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет относно писмо от Министерството на правосъдието с искане за предоставяне на обобщена информация за напредъка по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) за първото тримесечие на 2017 г.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

16.1. Приема за запознаване извлечението от протокол №13/03.04.2017 г. на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС с приложеното към него писмо от Министерството на правосъдието. 

16.2. Одобрява изготвената информация за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г. 

16.3. Изпраща исканата информация на дирекция „Международна дейност“, за обобщаване. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ, ИЗГОТВЕНИ ОТ КАК-СК

С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Николина Петрова Дамянова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Налице са условията по 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.) за провеждане на периодично атестиране на Николина Петрова Дамянова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

1.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Николина Петрова Дамянова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

1.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Николина Петрова Дамянова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането за запознаване.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-2. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Даниела Божидарова Александрова - и. ф. заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Божидарова Александрова - и. ф. заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен за предварително атестиране на Калина Кръстева Филипова – младши съдия в Окръжен съд – Плевен. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Калина Кръстева Филипова – младши съдия в Окръжен съд – Плевен. 

3.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Вероника Имова  - докладчик, г-жа Цветинка Пашкунова и г-жа Бонка Дечева - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Калина Кръстева Филипова – младши съдия в Окръжен съд – Плевен. 

3.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

3.4. Да се изискат от административния ръководител на Окръжен съд - Плевен необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен за предварително атестиране на Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд – Сливен. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

4.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд – Сливен. 

4.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Бонка Дечева  - докладчик, г-жа Цветинка Пашкунова и г-жа Вероника Имова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд – Сливен. 

4.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

4.4. Да се изискат от административния ръководител на Окръжен съд - Сливен необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен за предварително атестиране на Сава Милков Шишенков – младши съдия в Окръжен съд - Сливен. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Сава Милков Шишенков – младши съдия в Окръжен съд - Сливен. 

5.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Цветинка Пашкунова  - докладчик, г-жа Бонка Дечева и г-жа Вероника Имова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Сава Милков Шишенков – младши съдия в Окръжен съд - Сливен. 

5.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

5.4. Да се изискат от административния ръководител на Окръжен съд - Сливен необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Софийски градски съд за предварително атестиране на Валерия Родопова Диева – младши съдия в Софийски градски съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Валерия Родопова Диева – младши съдия в Софийски градски съд. 

6.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Ценка Георгиева  - докладчик, г-жа Бонка Дечева и г-жа Цветинка Пашкунова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Валерия Родопова Диева – младши съдия в Софийски градски съд. 

6.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

6.4. Да се изискат от административния ръководител на Софийски градски съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Софийски градски съд за предварително атестиране на Мария Тодорова Долапчиева – младши съдия в Софийски градски съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Мария Тодорова Долапчиева – младши съдия в Софийски градски съд. 

7.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Любка Богданова  - докладчик, г-жа Ценка Георгиева и г-жа Цветинка Пашкунова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Мария Тодорова Долапчиева – младши съдия в Софийски градски съд. 

7.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

7.4. Да се изискат от административния ръководител на Софийски градски съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Софийски градски съд за предварително атестиране на Николай Николов Чакъров – младши съдия в Софийски градски съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Николай Николов Чакъров – младши съдия в Софийски градски съд. 

8.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Стела Дандарова  - докладчик, г-жа Бонка Янкова и г-жа Деспина Георгиева - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Николай Николов Чакъров – младши съдия в Софийски градски съд. 

8.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

8.4. Да се изискат от административния ръководител на Софийски градски съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Софийски градски съд за предварително атестиране на Станислав Бориславов Седефчев – младши съдия в Софийски градски съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Станислав Бориславов Седефчев – младши съдия в Софийски градски съд. 

9.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Весислава Иванова  - докладчик, г-жа Каролина Неделчева и г-жа Милка Итова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Станислав Бориславов Седефчев – младши съдия в Софийски градски съд. 

9.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

9.4. Да се изискат от административния ръководител на Софийски градски съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд - Враца за предварително атестиране на Калина Христова Христова – младши съдия в Окръжен съд - Враца. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Калина Христова Христова– младши съдия в Окръжен съд - Враца. 

10.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Каролина Неделчева  - докладчик, г-жа Весислава Иванова и г-жа Милка Итова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Калина Христова Христова– младши съдия в Окръжен съд - Враца. 

10.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

10.4. Да се изискат от административния ръководител на Софийски градски съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд - Видин за предварително атестиране на Константин Александров Кунчев – младши съдия в Окръжен съд - Видин. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 ЗСВ, на Константин Александров Кунчев – младши съдия в Окръжен съд - Видин. 

11.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Бонка Янкова  - докладчик, г-жа Весислава Иванова и г-жа Деспина Георгиева - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Константин Александров Кунчев – младши съдия в Окръжен съд - Видин. 

11.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

11.4. Да се изискат от административния ръководител на Окръжен съд – Видин необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.


ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд – Пловдив, за периодично атестиране на Светлана Николова Неделева - Таскова – съдия в Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 ЗСВ, на Светлана Николова Неделева - Таскова – съдия в Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“. 

12.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Бонка Дечева  - докладчик, г-жа Цветинка Пашкунова и г-жа Вероника Имова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Светлана Николова Неделева - Таскова – съдия в Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“. 

12.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

12.4. Да се изискат от административния ръководител на Районен съд – Пловдив необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪНРЕДНО АТЕСТИРАНЕ

 С-13. ОТНОСНО: Предложение от Иван Стоянов Ченков – административен ръководител - председател на Районен съд – Котел за извънредно периодично атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

13.1.Оставя без разглеждане предложението на Иван Стоянов Ченков – административен ръководител - председател на Районен съд – Котел, за откриване на процедура по извънредно атестиране, на основание чл. 197, ал. 5, т.4 ЗСВ

13.2. Връща предложението на Иван Стоянов Ченков – административен ръководител - председател на Районен съд – Котел, за откриване на процедура по извънредно атестиране, на основание чл.197, ал.5, т.4 ЗСВ

Мотиви: Съгласно чл. 197, ал. 5 ЗСВ извънредното атестиране се извършва след приключване на периодичното атестиране, ако от последното периодично атестиране са изминали повече от три години. В конкретния случай съдия Ченков има приета оценка от периодично атестиране с решение на ВСС по протокол № 7/12.02.2015 г. Видно от приложената кадрова справка към Единния формуляр за атестиране периодът на атестиране на съдия Ченков е 20.11.2010 г. – 20.11.2014 г. Следователно към момента на подаване на предложението, както и към настоящия момент не са налице изтекли три години от статистическия период на последното периодично атестиране на магистрата. Няма пречка съдия Ченков да подаде ново предложение за  извънредно атестиране, но на по-късен етап – към 20.11.2017 г.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд – Пловдив, за атестиране за придобиване статут на несменяемост на Момчил Александров Найденов – съдия в Районен съд – Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

14.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, за периода 10.04.2012 – 10.04.2017 г., на Момчил Александров Найденов – съдия в Районен съд – Пловдив. 

14.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Даниела Костова  - докладчик, г-жа Галя Георгиева и г-н Камен Иванов - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Момчил Александров Найденов – съдия в Районен съд – Пловдив. 

14.3. Извлечение от решението на Комисията да се изпрати на атестирания магистрат, с оглед възможността за заявяване на отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

14.4. Да се изискат от административния ръководител на Районен съд - Пловдив необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

14.5. Изпраща по компетентност на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС, тъй като за периода 10.04.2012 г. – 03.03.2014 г. Момчил Александров Найденов е работил като прокурор в Районна прокуратура – Пещера. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Емилиан Любенов Лаков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

15.1. 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 “ДОБРА” на Емилиан Любенов Лаков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

15.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС Емилиан Любенов Лаков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

15.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-17. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Административен съд - Враца във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител - председател с протокол №11/14.03.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1 ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ ДА ВЪРНЕ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с §205 от ПЗР на ЗСВ, Силвия Петрова Димитрова - и.ф. „административен ръководител – председател” на Административен съд – Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на заеманата преди избора й за административен ръководител длъжност - „съдия“ в Административен съд – Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

17.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ ДА ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Силвия Петрова Димитрова, и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Враца за преназначаване на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ в Административен съд София – град, поради възстановяването й на разкритата с решение на Пленума на ВСС по пр. № 12/06.04.2017 г., т. 24 длъжност „съдия” в Административен съд – Враца.

17.3. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ ДА ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Силвия Петрова Димитрова, и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд – Враца, за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ в Административен съд София – град, поради липса на открита процедура за преназначаване по реда на чл. 194 от ЗСВ.

17.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-18. ОТНОСНО: Доклад от директора на Дирекция „Правна“ относно решение №3886/29.03.2017 г. по адм. дело №56/2017 г. на Върховния административен съд.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:
18. Приема за сведение доклада от директора на дирекция „Правна“ относно решение №3886/29.03.2017 г. по адм. дело №56/2017 г. на Върховния административен съд.

18.2. Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС се е произнесла по същество  с решение по протокол №12/20.03.2017 г., т. 6.4 и т. 7.5.

Р-19. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №12/03.04.2017 г. на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийката колегия на Висшия съдебен съвет относно таблица за натовареността на магистратите в съдилищата за 2016 г. – Приложение №2 от обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

19. Приема за сведение извлечение от протокол №12/03.04.2017 г. на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“. 

Р-20. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на втора конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за младши съдия в окръжните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №5/01.02.2017 г.

(Решението по т. Р-20 е взето без участието на г-жа Галя Георгиева, поради направен отвод). 

Във връзка с определяне на поименния състав на конкурсните комисии по обявения конкурс за заемане на свободните длъжности за „младши съдия“ в окръжните съдилища, е постъпило заявление за отвод от резервен член на втора конкурсна комисия. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20.1. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един резервен член – съдия в окръжните съдилища – гражданска колегия, на втора конкурсна комисия за младши съдия в окръжните съдилища, на мястото на Мирослава Николаева Кацарска – Пантева. 

20.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №14/04.04.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което препраща по компетентност на КАК към СК обобщени предложения от Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, за становище относно възможностите дейността на членовете на Мрежата да бъде отчитана при атестиране.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21. Да се уведоми г-жа Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд - Варна и национално лице на НСММСНДРБ, че съгласно чл. 32, т. 5 от Наредба №2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд като показател по общия критерий „умение за оптимална организация на работата“ са предвидени „дейности извън служебните задължения на магистратите, като преподавателска или лекторска дейност, участие в комисия по професионална етика в съответния орган на съдебната власт, в конкурсна комисия, в работни групи, в случайното разпределение на делата или други, свързани с професионалната дейност на магистрата и предвидени със закон“. В този смисъл е предвидено дейността на членовете на Мрежата да бъде отчитана при атестиране на магистратите.

Р-22. ОТНОСНО: Жалба от Галя Димитрова Русева – съдия в Районен съд – Ямбол срещу мълчалив отказ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по молба вх. № ВСС-172/06.01.2017 г. за прилагане на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22. Приема за сведение жалба от Галя Димитрова Русева – съдия в Районен съд – Ямбол

Р-23. ОТНОСНО: Жалба от Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, обективирано в протокол №10/07.03.2017 г., т. 14. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

23. Приема за сведение жалбата от Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд. 

Р-24. ОТНОСНО: Вземане на принципно решение, с което да се укаже на административните ръководители и на заинтересованите съдии да посочват материята на разглежданите дела в предложенията за откриване на процедури по атестиране, които постъпват по чл. 203, ал. 3 от ЗСВ.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

24. Указва на административните ръководители и заинтересованите съдии да посочват материята на разглежданите дела в предложенията за откриване на процедури по атестиране, които постъпват по реда на чл. 203, ал. 3 ЗСВ.

Р-25. ОТНОСНО: Доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

25. Приема за сведение Доклада от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към Висшия съдебен съвет.

Р-26. ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на решение на Съдийската на Висшия съдебен съвет по протокол №14/04.04.2017 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:
26.1. Предлага на Съдийската колегия, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, да изключи поради допусната техническа грешка Милен Петров Славов от одобрения с решение на Съдийската колегия по пр. №14/04.04.2017 г. поименен списък на магистрати от апелативните съдилища и окръжните съдилища – наказателна колегия, за избор на членове на изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП. 

26.2. Предлага на Съдийската колегия да отмени решението си по пр. №14/04.04.2017 г., т. 12.1.2. в частта относно определянето чрез жребий на Милен Петров Славов – съдия в Апелативен съд – Варна, за редовен член на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес. 

26.3. Предлага на Съдийската колегия  да определи чрез жребий един редовен член – съдия в апелативен/окръжен съд – наказателна колегия, на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес. 

26.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 11.04.2017 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-27. ОТНОСНО: Молба от Таня Димова Дамянова – участник в процедура за избор на административен ръководител - председател на Административен съд – Разград за отлагане датата на събеседването. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

27.1. Предлага на Съдийската колегия да остави без уважение молбата от Таня Димова Дамянова – заместник на административния ръководител – заместник – председател на Административен съд – Разград за отлагане провеждането на събеседване в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Разград, насрочено за 16.05.2017 г., тъй като не са налице основания за това. 

27.2. Внася предложението в Съдийската колегия, насрочено на 25.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 
Р-28. ОТНОСНО: Проекти  на становища на КАК-СК 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 - председател на Административен съд - Кърджали, във връзка с открита процедура за избор, който ще се проведе на 25.04.2017 г. - докладва г-жа Юлия Ковачева
1. Проект на становище на КАК-СК за притежаваните професионални качества на Ангел Маврев Момчилов – административен ръководител - председател на Районен съд - Кърджали;
2. Проект на становище на КАК-СК за притежаваните професионални качества на Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд - Крумовград.
3. Проект на становище на КАК-СК за притежаваните професионални качества на Сунай Юсеин Осман – административен ръководител - председател на Районен съд - Ардино.
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

28.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Ангел Маврев Момчилов – административен ръководител - председател на Районен съд - Кърджали.  

28.2. Изпраща, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт становището по т. 28.1. на Ангел Маврев Момчилов – административен ръководител - председател на Районен съд - Кърджали, за запознаване. 

28.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 28.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и 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 – Кърджали. 

28.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 25.04.2017 г. 

28.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд - Крумовград.  

28.6. Изпраща, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт становището по т. 28.5. на Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд - Крумовград, за запознаване. 

28.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 28.5. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и 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 – Кърджали. 

28.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 25.04.2017 г. 

28.9. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Сунай Юсеин Осман – административен ръководител - председател на Районен съд - Ардино.  

28.10. Изпраща, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт становището по т. 28.9. на Сунай Юсеин Осман – административен ръководител - председател на Районен съд - Ардино, за запознаване. 

28.11. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 28.9. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и 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 – Кърджали. 

28.12. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 25.04.2017 г. 

Р-29. ОТНОСНО: Обсъждане на възможността директора на дирекция „Атестиране на магистрати“, а в негово отсъствие на началник-отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии“, да подписва уведомителните писма, с които Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС открива процедури по атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

29. Възлага на директора на дирекция „Атестиране на магистрати“ , а в негово отсъствие на началник-отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии“ да подписва уведомителните писма, с които Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС открива процедури по атестиране.

С-16. ОТНОСНО: Предложение от Вяра Ангелова Петракиева - Велинова - административен ръководител - председател на Районен съд - Трявна, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Вяра Ангелова Петракиева - Велинова - административен ръководител - председател на Районен съд - Трявна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

16.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-17. ОТНОСНО: Предложение от Весела Трайкова Живкова - Офицерска – съдия в Софийски районен съд , с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Весела Трайкова Живкова - Офицерска – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

17.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.04.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: 

ВЕРОНИКА ИМОВА (п)







