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ПРОТОКОЛ №33
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2017 г. 

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

Отсъства: Цветинка Пашкунова. 

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова – директор на дирекция СККМ, Цветанка Тиганчева – началник-отдел „Конкурси на магистрати“, Николина Георгиева - началник-отдел „Атестиране и кариерно развитие 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-18 – Р-21, С-19 - С-22. 

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Дупница във връзка с предстоящо освобождаване от длъжност на съдия Добринка Ангелова Цвяткова - Зафирова, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

1.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Добринка Ангелова Цвяткова - Зафирова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

1.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

1.3. Внася предложението на административния ръководител – председател на Районен съд - Дупница за поощряване на съдия Добринка Ангелова Цвяткова – Зафирова, в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

1.4. УКАЗВА на съдия Добринка Ангелова Цвяткова - Зафирова, че следва да  изготви всички актове по разпределените й дела до датата на освобождаването й от длъжност.

Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Апелативен съд - Бургас за освобождаване на Георги Кирилов Кошничаров от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

2.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Георги Кирилов Кошничаров от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. 

2.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.09.2017 г. за разглеждане и произнасяне.

2.3. УКАЗВА на съдия Георги Кирилов Кошничаров, че следва да  изготви всички актове по разпределените му дела до датата на освобождаването му от длъжност.

Р-3. ОТНОСНО: Молба от Милчо Методиев Ванев за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, „съдия“ на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Милчо Методиев Ванев от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

3.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Молба от Златко Колев Костадинов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Карнобат, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, „съдия“ на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

4.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Златко Колев Костадинов от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд – Карнобат, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

4.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

4.3. УКАЗВА на съдия Златко Колев Костадинов, че следва да изготви всички актове по разпределените му дела до датата на освобождаването му от длъжност.

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд - Велико Търново за  поощрение на Янка Стоянова Павлова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ на основание чл.  303 ал. 2, т. 1  от ЗСВ и с парична награда в размер на основното месечно възнаграждение по чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

5.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т.1 от ЗСВ, Янка Стоянова Павлова - съдия в Окръжен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Мотиви: По отношение искането на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново за поощряване на съдия Янка Стоянова Павлова с парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, Комисията счита, че не следва да се произнася с оглед на принципно решение на Висшия съдебен съвет по протокол  №10/ 06.03.2014 г. магистратите да бъдат поощрявани без парична награда поради липса на финансови средства. 

5.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 25.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-6. ОТНОСНО: Заявление от Янка Стоянова Павлова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, „съдия“ на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

6.1. Предлага на Съдийската колегия да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Янка Стоянова Павлова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, считано от считано от 01.09.2017 г.

6.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 25.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд - Лом за освобождаване на Катя Цветанова Младенова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Лом, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

7. Отлага разглеждането на т. Р-7 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

Р-8. ОТНОСНО: Заявление от Жорж Стоименов Гигов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

8.1. Предлага на Съдийската колегия да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Жорж Стоименов Гигов от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, считано от 04.08.2017 г. 

8.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 25.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Молба от Светлана Николова Неделева – Таскова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

9.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Светлана Николова Неделева – Таскова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, считано от 06.09.2017 г. 

9.2. УКАЗВА на административния ръководител – председател на Районен съд - Пловдив, че следва да изключи съдия Светлана Николова Неделева – Таскова от системата за случайно разпределение на дела, модул „Дежурства”, с оглед осигуряване на възможност на магистрата да изготви всички актове по разпределените й дела до датата на освобождаването й от длъжност.

9.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 25.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-10. ОТНОСНО: Молба от Недялко Христов Паталов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград, на основание              чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 

 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

10.1. Предлага на Съдийската колегия да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Недялко Христов Паталов от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград, считано от датата на вземане на решението. 

10.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 25.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Лом  за  поощрение на Катя Цветанова Младенова - съдия в Районен съд - Лом, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ на основание чл.  303, ал. 2, т. 1  от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

11. Отлага разглеждането на т. Р-11 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

Р-12. ОТНОСНО: Решение №9118/11.07.2017 г. по адм. дело №3589/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Яни Георгиев Гайдурлиев - съдия в Окръжен съд - Бургас против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 16.2 от протокол №10/07.03.2017 г.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

12. Приема за сведение решение №9118/11.07.2017 г. по адм. дело №3589/2017 г. на Върховния административен съд

Р-13. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Апелативния специализиран наказателен съд във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол № 29/18.07.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Даниела Росенова Иванова, и. ф. административен ръководител - председател на Апелативен специализиран наказателен съд за преназначаване на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ в Апелативен съд – София – Наказателна колегия, поради липса на свободна длъжност „съдия“.

13.2. Счита, че е налице възможност за съкращаване щатната численост на Окръжен съд – Ямбол с 1 (една) щатна длъжност „съдия“. 
 
От приетия с решение по протокол №29/18.07.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., е видно, че Окръжен съд – Ямбол е с ниска натовареност. Видно от статистическите данни към момента Окръжен съд – Ямбол е с щатна численост от 13 съдии и има 1 (една) незаета длъжност „съдия“. Натовареността по щат е 7,20 брой дела за разглеждане месечно от един съдия при средна за окръжните съдилища 12,58 и 6,58 брой свършени дела при средна – 10,06. При съкращаване на една щатна длъжност „съдия“ натовареността на съда остава ниска спрямо средната за страната, което позволява намаляване на щатната численост на този орган на съдебната власт с 1 (една) щатна длъжност „съдия“ и разкриването й в Апелативен специализиран наказателен съд.

13.2.1. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ изпраща решението по т. 13.2. на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол, за съгласуване.

13.3. Счита, че е налице възможност за съкращаване щатната численост на Окръжен съд – Силистра с 1 (една) щатна длъжност „съдия“. 
 
От приетия с решение по протокол №29/18.07.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., е видно, че Окръжен съд – Силистра е с ниска натовареност. Видно от статистическите данни към момента в Окръжен съд – Силистра има една незаета длъжност „съдия“. Натовареността по щат при 12 (дванадесет) съдии е 7,21 брой дела за разглеждане месечно от един съдия при средна за окръжните съдилища 12,58 и 6,03 брой свършени дела при средна – 10,06. При съкращаване на една щатна длъжност „съдия“ натовареността на съда остава ниска спрямо средната за страната, което позволява намаляване на щатната численост на този орган на съдебната власт с 1 (една) щатна длъжност „съдия“ и разкриването й в Апелативен специализиран наказателен съд.

13.3.1. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ изпраща решението по т. 13.3. на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Силистра, за съгласуване.

13.4. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРЕДЛОЖИ на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 (една) длъжност „съдия” в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

13.5. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ВЪРНЕ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал.1 от ПЗР на ЗСВ Даниела Росенова Иванова, и. ф. административен ръководител - председател на Апелативен специализиран наказателен съд на новоразкритата длъжност „съдия” в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

13.6. Внася предложението по т. 13.1, т. 13.4 и т. 13.5 в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 25.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-14. ОТНОСНО: Решение №9044/11.07.2017 г. по адм. дело 13492/2016 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Петър Найденов Вунов - съдия в Районен съд - Хасково срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №27/06.12.2016 г., т. 9.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението от Петър Найденов Вунов – съдия в Районен съд – Хасково за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Административен съд – Хасково, поради липса на освободена длъжност.

Мотиви: Отмененото с решение №9044/11.07.2017 г. по адм. дело 13492/2016 г. на Върховния административен съд решение на Съдийската колегия по пр. №27/6.12.2016 г., т. 9 за оставяне без уважение искането на съдия Вунов за повишаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е постановено преди влизане в сила на Наредба №1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. В мотивите на съдебното решение не са обсъждани разпоредбите на наредбата, поради факта че същата като нормативен акт е възникнала след оспорения индивидуален административен акт и не е била приложима към момента на издаването му. Преписката е предоставена на Съдийската колегия на ВСС за издаване на нов акт, който да бъде съобразен с указанията по тълкуването и прилагането на закона. Новият индивидуален административен акт следва да бъде постановен в съответствие с материалния закон при съобразяване на всички новонастъпили обстоятелства (справка чл. 142 от АПК). С оглед предоставената в чл. 194г. от ЗСВ законова делегация Пленумът на ВСС прие с решение по пр. №5/09.02.2017 г. Наредба №1. Същата е в сила от 21.02.2017 г., когато е обнародвана в Държавен вестник. Параграф 2 на наредбата дава легална дефиниция на понятието „освободена длъжност“, като в чл. 43, ал. 6 изрично се предвижда, разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ да не се прилага по отношение на новоразкрити длъжности. Към момента по щатното разписание на Административен съд – Хасково е налице една свободна длъжност, която е разкрита с решение на ВСС по пр. №30/28.07.2016 г. Поради обстоятелството, че тази длъжност е новоразкрита, Комисията счита, че тя не попада в приложното поле на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като същата не е „освободена“ по смисъла на закона. С оглед на така действащата нормативна уредба, Комисията счита, че не са налице предпоставки за повишаването на Петър Найденов Вунов по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на свободната длъжност „съдия“ в Административен съд - Хасково, поради което заявлението му се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

14.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 26.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Военноапелативен съд за трансформиране на незаетата длъжност „съдия“ в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Военноапелативен съд и за назначаване на полковник Генко Драгиев Драгиев - съдия във Военен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх. № ВСС-8070/15.06.2017 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРЕДЛОЖИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” във Военноапелативен съд, считано от датата на вземане на решението.

15.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, да разкрие 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник - председател” на Военноапелативен съд, считано от датата на вземане на решението на Пленума за съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия” във Военноапелативен съд.

15.3. Внася предложението по т. 15.1 и т. 15.2 в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 26.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-16. ОТНОСНО: Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., приет с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №29/18.07.2017 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

16. Отлага разглеждането на т. Р-16 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по атестирането и конкурсите, насрочено на 31.07.2017 г. от 13,00 часа. 

Р-17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител - председател на Районен съд - Средец за командироване на съдия в Районен съд - Средец до провеждане на конкурс за заемане на свободните длъжности. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

17.1. Изпраща искането от административния ръководител - председател на Районен съд - Средец на административния ръководител - председател на Окръжен съд – Бургас за командироване на основание чл. 240, ал. 3 от ЗСВ на младши съдия от окръжен съд, по възможност от Апелативен район – Бургас, в Районен съд – Средец.

17.2. За решението на комисията да се уведоми и административния ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас.

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

В-1. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 23/18.07.2017 г., т. В-1, на КАК-ПК относно предложение от Елена Иванова Стоилова - съдия в Районен съд - Провадия за придобиване статут на несменяемост. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

1.1. Предлага на Съдийската колегия, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, да изслуша Елена Иванова Стоилова - съдия в Районен съд – Провадия, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.

1.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Русе за повишаване на Александър Стоянов Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе, 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: 

1.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър Стоянов Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе, 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. 

1.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-2. ОТНОСНО: Предложение от Димитринка Емилова Купринджийска - административен ръководител - председател на Районен съд - Исперих, с ранг „съдия в АС”, за повишаване 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, Димитринка Емилова Купринджийска - административен ръководител - председател на Районен съд - Исперих, 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 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-3. ОТНОСНО: Предложение от заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Ямбол за повишаване на Атанас Димов Атанасов - съдия в Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Димов Атанасов - съдия в Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-4. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Враца за повишаване на Вероника Антонова Бозова - съдия в Районен съд - Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Вероника Антонова Бозова - съдия в Районен съд - Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-5. ОТНОСНО: Предложение от  Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд - Разград, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд - Разград, 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. 

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Нели Бойкова Алексиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 ЗСВ, на Нели Бойкова Алексиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

6.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Деспина Георгиева - докладчик, г-жа Бонка Дечева и г-жа Ценка Георгиева - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Нели Бойкова Алексиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

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 Пламен Митков Драганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периодично атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 ЗСВ, на Пламен Митков Драганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

7.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Бонка Янкова - докладчик, г-жа Вероника Имова и г-н Камен Иванов - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Пламен Митков Драганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

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 Районен съд – Търговище необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за придобиване статут на несменяемост на Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд – Сливен, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

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 атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд – Сливен, с ранг „съдия в ОС“. 

8.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Бонка Дечева - докладчик, г-жа Деспина Георгиева и г-жа Стела Дандарова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд – Сливен, с ранг „съдия в ОС“. 

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 Районен съд – Сливен необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

8.5. Изпраща преписката, по компетентност, на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС, тъй като за периода 04.07.2012 - 22.02.2016 г. Наталия Петкова Петкова е работила като прокурор в Районна прокуратура – Ямбол. 

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд – Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

9.1. Оставя без разглеждане предложението от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд – Бургас. 

9.2. Връща предложението на административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд – Бургас. 

Мотиви: Комисията счита, че към настоящия момент не са налице материално-правните предпоставки за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на съдия Анатоли Бобоков. Съгласно чл. 207, ал. 1 от ЗСВ съдия, прокурор или следовател става несменяем след навършване на 5-годишен стаж на съответната длъжност и при получена положителна комплексна оценка от атестирането. Алинея 2 на разпоредбата гласи, че в стажа за придобиване на несменяемост се включва и времето като младши съдия, младши прокурор или младши следовател, тоест в необходимия стаж за придобиване статут на несменяемост не се отчита отработеното време като кандидат за съдия в Националния институт на правосъдието. 
С оглед на изложеното съдия Бобоков ще има необходимия стаж за придобиване статут на несменяемост към 25.06.2018 г. поради което предложение за откриване на процедура следва да бъде подадено на по-късен етап. 

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Пламена Николова Събева - съдия в Районен съд – Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

10.1. Оставя без разглеждане предложението от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на Пламена Николова Събева - съдия в Районен съд – Бургас. 

10.2. Връща предложението на административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на Пламена Николова Събева - съдия в Районен съд – Бургас. 

Мотиви: Комисията счита, че към настоящия момент не са налице материално-правните предпоставки за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на съдия Пламена Събева. Съгласно чл. 207, ал. 1 от ЗСВ съдия, прокурор или следовател става несменяем след навършване на 5-годишен стаж на съответната длъжност и при получена положителна комплексна оценка от атестирането. Алинея 2 на разпоредбата гласи, че в стажа за придобиване на несменяемост се включва и времето като младши съдия, младши прокурор или младши следовател, тоест в необходимия стаж за придобиване статут на несменяемост не се отчита отработеното време като кандидат за съдия в Националния институт на правосъдието. 
С оглед на изложеното съдия Събева ще има необходимия стаж за придобиване статут на несменяемост към 03.07.2018 г. поради което предложение за откриване на процедура следва да бъде подадено на по-късен етап. 

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Петрослав Волев Кънев - съдия в Районен съд – Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

11.1. Оставя без разглеждане предложението от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на Петрослав Волев Кънев - съдия в Районен съд – Бургас. 

11.2. Връща предложението на административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на Петрослав Волев Кънев - съдия в Районен съд – Бургас. 

Мотиви: Комисията счита, че към настоящия момент не са налице материално-правните предпоставки за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на съдия Петрослав Кънев. Съгласно чл. 207, ал. 1 от ЗСВ съдия, прокурор или следовател става несменяем след навършване на 5-годишен стаж на съответната длъжност и при получена положителна комплексна оценка от атестирането. Алинея 2 на разпоредбата гласи, че в стажа за придобиване на несменяемост се включва и времето като младши съдия, младши прокурор или младши следовател, тоест в необходимия стаж за придобиване статут на несменяемост не се отчита отработеното време като кандидат за съдия в Националния институт на правосъдието. 
С оглед на изложеното съдия Кънев ще има необходимия стаж за придобиване статут на несменяемост към 25.06.2018 г. поради което предложение за откриване на процедура следва да бъде подадено на по-късен етап. 

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Станимира Ангелова Иванова - съдия в Районен съд - Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

12.1. Оставя без разглеждане предложението от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на Станимира Ангелова Иванова - съдия в Районен съд - Бургас. 

12.2. Връща предложението на административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на Станимира Ангелова Иванова - съдия в Районен съд - Бургас. 

Мотиви: Комисията счита, че към настоящия момент не са налице материално-правните предпоставки за откриване на процедура за придобиване статут на несменяемост на съдия Станимира Иванова. Съгласно чл. 207, ал. 1 от ЗСВ съдия, прокурор или следовател става несменяем след навършване на 5-годишен стаж на съответната длъжност и при получена положителна комплексна оценка от атестирането. Алинея 2 на разпоредбата гласи, че в стажа за придобиване на несменяемост се включва и времето като младши съдия, младши прокурор или младши следовател, тоест в необходимия стаж за придобиване статут на несменяемост не се отчита отработеното време като кандидат за съдия в Националния институт на правосъдието. 
С оглед на изложеното съдия Иванова ще има необходимия стаж за придобиване статут на несменяемост към 25.06.2018 г. поради което предложение за откриване на процедура следва да бъде подадено на по-късен етап. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ ПО НОВИЯ РЕД

С-13. 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 
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на Калина Христова Христова - младши съдия в Окръжен съд - Враца.  

13.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 във връзка с чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калина Христова Христова - младши съдия в Окръжен съд - Враца. 

13.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Добрич за предварително атестиране на Марина Юлиянова Георгиева - съдия в Районен съд - Варна (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд - Добрич). 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на Марина Юлиянова Георгиева - съдия в Районен съд - Варна.  

14.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 във връзка с чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марина Юлиянова Георгиева - съдия в Районен съд - Варна. 

14.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Недялко Георгиев Бекиров - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на Недялко Георгиев Бекиров - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”.  

15.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 197, ал. 6 във връзка с чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Недялко Георгиев Бекиров - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 

15.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Варна за предварително атестиране на Светослав Неделчев Тодоров - съдия в Районен съд - Варна. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

16.1. Провежда предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 95 (деветдесет и пет) точки на Светослав Неделчев Тодоров - съдия в Районен съд - Варна. 

16.2. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Светослав Неделчев Тодоров - съдия в Районен съд - Варна, резултатите от атестирането за запознаване.

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд, за периодично атестиране на Христина Ботева Гарванска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

17.1. Провежда периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, комплексна оценка „ДОБРА" – 90 (деветдесет) точки на Христина Ботева Гарванска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 

17.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Христина Ботева Гарванска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик за периодично атестиране на Мариана Илиева Димитрова – съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

18.1. 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 Мариана Илиева Димитрова – съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

18.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Мариана Илиева Димитрова – съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

18.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мариана Илиева Димитрова – съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането за запознаване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-18. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/19.07.2017 г. за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преместване на съдии от по-ниско натоварени административни съдилища в Административен съд - Хасково.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

18. УКАЗВА на административните ръководители - председатели на Административен съд - Видин, Административен съд - Кърджали, Административен съд - Сливен, Административен съд - Ямбол, Административен съд - Смолян, Административен съд - Добрич и Административен съд - Габрово, че следва надлежно да уведомят магистратите в съответния орган за решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №30/19.07.2017 г., т. 6 и за възможността в 7-дневен срок от получаването му да подадат заявления за участие в откритата процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от гореизброените административни съдилища в Административен съд – Хасково, като желаещите да се преместят следва да подадат заявление с приложени лични мотиви за преместването.

Р-19. ОТНОСНО: Жалба от Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд – Бургас срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №29/18.07.2017 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

19. Приема за сведение жалбата от Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд – Бургас срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Варна за периодично атестиране на Георги Цвятков Митев - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

19.1. 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 Георги Цвятков Митев - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

19.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Георги Цвятков Митев - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

19.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Георги Цвятков Митев - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането за запознаване.

Р-20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за  поощрение на Капка Стоева Юстиниянова - съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“  и „личен почетен знак първа степен – златен“, на основание чл.  303 ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

20.1. Предлага на Съдийската колегия да поощри, на основание чл. 303, ал. 1 във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Капка Стоева Юстиниянова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак – първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

20.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-21. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за освобождаване на Капка Стоева Юстиниянова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

20.1. Предлага на Съдийската колегия да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Капка Стоева Юстиниянова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.09.2017 г. 

21.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-20. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд - Враца за повишаване на Искра Петьова Касабова - съдия в Районен съд - Враца, 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: 

20.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Искра Петьова Касабова - съдия в Районен съд - Враца, 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. 

20.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-21. ОТНОСНО: Предложение от Геновева Пламенова Илиева - съдия в Районен съд - Варна за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в ОС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И: 

21.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Геновева Пламенова Илиева - съдия в Районен съд - Варна на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

21.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-22. ОТНОСНО: Предложение от Калина Кръстева Анастасова - 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 
Р  Е  Ш  И: 

22.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калина Кръстева Анастасова - 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. 

22.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.07.20127 г., за разглеждане и произнасяне. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: 

ВЕРОНИКА ИМОВА (п)







