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ПРОТОКОЛ №13
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 30.04.2018 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Бонка Дечева, Мариана Костова, Анелия Маркова, Любка Андонова, Вяра Камбурова, Иван Стойчев, Иванка Шкодрова, Олга Керелска, Вероника Имова, Александър Еленков, Деспина Георгиева, Красимир Шекерджиев, Бонка Янкова. 

Отсъстват: Виолета Главинова, Даниела Марчева, Атанаска Дишева, Драгомир Кояджиков. 

На заседанието присъстваха: 
Яна Мачева – главен експерт в отдел „Конкурси на магистрати“, 
Николина Георгиева - началник-отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии“. 

Протоколирал: Илина Йосифова

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд за определяне на Албена Марчева Ботева - съдия в Софийски градски съд за „изпълняващ функциите на заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ Албена Марчева Ботева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” за „изпълняващ функциите заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно 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 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-2. ОТНОСНО: Обявяване, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178 ал. 1 от ЗСВ, на конкурс за съдии за първоначално назначаване в районните съдилища.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОБЯВИ, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 15.2., във вр. с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 6 (шест) длъжности „съдия” в районните съдилища, както следва:
 
	Районен съд - Провадия – 1 (една) длъжност;

Районен съд - Велинград – 1 (една) длъжност;
Районен съд - Средец – 1 (една) длъжност;
Районен съд - Козлодуй – 1 (една) длъжност;
Районен съд - Лом – 2 (две) длъжности.

Мотиви: С решение по протокол №49/05.12.2017 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за преместване и заемане на 36 (тридесет и шест) свободни длъжности „съдия" в районните съдилища, от които 2 (две) свободни длъжности в Районен съд - Лом. В срока за прием на документи, само 1 (един) кандидат в конкурса е заявил желание за Районен съд - Лом, като е подредил този орган на съдебната власт на трето място в заявлението си, т.е. е налице възможност и двете свободни длъжности в органа да останат неусвоени от конкурса.
Съгласно справка за актуалното кадрово състояние, Районен съд – Лом е с щатна численост от 7 магистрати /в т.ч. 1 административен ръководител и 6 съдии/ и с натовареност по щат, надхвърляща средната за страната за 2017 г., а именно: брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия - 51,19, при средна за страната - 46,01 и брой свършени дела месечно от 1 съдия - 46.98, при средна за страната - 39.06 бр. Към настоящия момент в РС - Лом длъжността за административен ръководител, както и 2 длъжности за съдия са вакантни. По отношение длъжността за административен ръководител, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е открита процедура за избор, в която единственият кандидат е съдия от Районен съд – Лом. През месец август 2018 г. предстои и освобождаването от длъжност на съдия Нина Иванова Каменова, във връзка с навършване на 65-годишна възраст, т.е. до месец септември 2018 г. в органа ще са налице общо 4 (четири) свободни длъжности.
С оглед изложеното обобщение на статистическите данни и възникналата необходимост от предприемане на спешни мерки за кадровото обезпечаване на органа, с решение по протокол №10/26.03.2018 г., Комисията счете, че незаявената длъжност по обявения конкурс за преместване, както и тази, която предстои да се оваканти на основание чл. 165, ал. 1 т. 1 от ЗСВ, следва да се обявят на конкурс за първоначално назначаване.
Съгласно разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ незаявената длъжност за Районен съд – Лом в конкурса за преместване, следва се заеме по реда на чл. 178 от ЗСВ. Втората длъжност, която предстои да се оваканти в Районен съд - Лом на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, ще остане свободна дълго време, тъй като следващ конкурс за преместване за заемането й би могъл да се обяви едва след приключване на предстоящия конкурс за първоначално назначаване. Същевременно тази длъжност не би могла да се усвои и чрез приложение на института на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като липсва втори кандидат в конкурса за преместване в Районен съд – Лом. По този начин се очертава  необходимост от обявяването и на тази длъжност на конкурс за първоначално назначаване с цел своевременно попълване на магистратския състав на Районен съд – Лом и избягване оставането на този ОСВ дълго време с незаети съдийски длъжности. В подкрепа на решението е и постъпилото становище от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Монтана, с което същият обосновава нуждата от усвояване на 2 (две) длъжности „съдия“в Районен съд –Лом чрез обявяването им на конкурс за първоначално назначаване.
С оглед разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ и с цел попълване магистратския състав на Районен съд - Лом, Комисията счита за целесъобразно 2 (две) длъжности „съдия" да бъдат обявени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване.

2.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
- Автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
- Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
- Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
- Най- малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата;
- Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
- Мотивационно писмо;
- Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
2.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
2.4. Датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит, както и разпределението на кандидатите по зали допълнително да се обнародва в Държавен вестник и да се публикувa на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
2.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
2.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
2.7. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещения, в които следва да се проведе писмения изпит.
2.8. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
2.9. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-3. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидата - участник в  процедура за избор на административен ръководител - председател на Административен съд - Кюстендил, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №44/31.10.2017 г. (обн. ДВ, бр. 90/10.11.2017 г.)
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ДОПУСКА, на основание чл.194а, ал. 2 от ЗСВ, до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административeн ръководител – председател“ на Административен съд - Кюстендил, обявена с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №44/31.10.2017 г. (обн. ДВ, бр. 90/10.11.2017 г.) следния кандидат:

Административен ръководител –– председател на 
Административен съд – Кюстендил

ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



Вх. № ВСС-16342/
06.12.2017 г.

Иван Христов Демиревски
съдия в АдмС - Кюстендил

3.2. Обявява, на основание чл. 194а, ал.4 от Закона за съдебната власт, списъка с допуснатия за участие в избора кандидат по т. 3.1 на страницата на ВСС в Интернет.

3.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи дата – 22.05.2018 г. за  провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд - Кюстендил.

3.4. Внася предложението по т. 3.3. в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.04.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Милка Здравкова Варнова - Итова - съдия в Административен съд - София-област, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. - 03.10.2017 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Предлага на Съдийската колегия да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Милка Здравкова Варнова - Итова - съдия в Административен съд – София - област, за участието й в дейността на Съдийската колегия, съответно на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ. 

4.2. Предлага на Съдийската колегия да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Милка Здравкова Варнова - Итова - съдия в Административен съд - София-област, за участието й в дейността на колективния орган, в изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 – чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ.

4.3. Предлага на Съдийската колегия да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, на Милка Здравкова Варнова - Итова - съдия в Административен съд - София-област, крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

4.4. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-5. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на изпитните комисии за „младши съдии“ по гражданско право и процес и наказателно право и процес в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един резервен член – съдия в апелативен/окръжен съд – гражданско отделение, на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Палма Василева Тараланска – Петкова.

5.2. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един резервен член – съдия в апелативен/окръжен съд – наказателно отделение, на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Люлин Венелинов Лозанов.

5.3. Предлага на Съдийската колегия да определи чрез жребий един резервен член – съдия в апелативен/окръжен съд – наказателно отделение, на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Руси Викторов Алексиев.

5.4. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №12/23.04.2018 г., т. 10,  на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет относно изработване и приемане на годишен доклад за дейността на КАК-СК.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6. Възлага на експертните сътрудници на комисията да изготвят информацията за приемане на отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС за 2017 г. 




ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Васил Крумов Петров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 (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.) от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Васил Крумов Петров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.

1.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Васил Крумов Петров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ и ИЗГОТВЯ комплексна оценка " МНОГО ДОБРА" –  97 (деветдесет и седем) точки.

1.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Васил Крумов Петров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Русе за периодично атестиране на Александър Стоянов Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Александър Стоянов Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Александър Стоянов Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Александър Стоянов Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-3. ОТНОСНО: Предложение от Васил Петров Ганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС”, за периодично атестиране. 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Васил Петров Ганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС”.

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 92 (деветдесет и две) точки на Васил Петров Ганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС”.

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Васил Петров Ганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО:  Извънредно атестиране на Георги Иванов Иванов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №5/12.02.2018 г, т. Р-5.2.1.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Георги Иванов Иванов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 96 (деветдесет и шест) точки на Георги Иванов Иванов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Георги Иванов Иванов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - София-град за повишаване на Маргарита Димитрова Йорданова - Цвяткова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Маргарита Димитрова Йорданова - Цвяткова - съдия в Административен съд - София-град, 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 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за повишаване на Мария Димитрова Каранашева - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Димитрова Каранашева - съдия в Районен съд - Сливен, 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. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за повишаване на Цанка Георгиева Неделчева - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цанка Георгиева Неделчева - съдия в Районен съд - Сливен, 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. 

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пазарджик за повишаване на Христо Ленков Георгиев - съдия в Районен съд - Пазарджик на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Ленков Георгиев - съдия в Районен съд - Пазарджик 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. 

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за повишаване на Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд - Русе, 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. 

9.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за повишаване на Ивайло Йосифов Иванов - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивайло Йосифов Иванов - съдия в Районен съд - Русе, 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. 

10.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за повишаване на Мария Гецова Димитрова - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Гецова Димитрова - съдия в Районен съд - Русе, 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. 

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за повишаване на Александър Симеонов Станчев - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър Симеонов Станчев - съдия в Районен съд - Русе, 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. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за повишаване на Милен Павлов Петров - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милен Павлов Петров - съдия в Районен съд - Русе, 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. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за повишаване на Петър Василев Сантиров - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Василев Сантиров - съдия в Софийски градски 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. 

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО АТЕСТИРАНЕ

С-15. ОТНОСНО: Предложение от Антон Цветанов Антонов - административен ръководител - председател на Районен съд - Кнежа, с ранг „съдия в АС“ за извънредно атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. 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 извънредно атестиране, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, Антон Цветанов Антонов - административен ръководител - председател на Районен съд - Кнежа, с ранг „съдия в АС“, за периода 01.01.2014 г. – 30.01.2018 г.

15.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-н Иван Стойчев - докладчик, г-жа Любка Андонова и г-н Александър Еленков - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Антон Цветанов Антонов - административен ръководител - председател на Районен съд – Кнежа, с ранг „съдия в АС“. 

15.3. 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.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за периодично атестиране на Станислава Балинова Бозева - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. 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 от ЗСВ, на Станислава Балинова Бозева - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”, за периода 01.05.2013 г. – 01.05.2018 г. 

16.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Бонка Янкова - докладчик, г-н Иван Стойчев и г-жа Иванка Шкодрова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Станислава Балинова Бозева - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 

16.3. 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.

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

С-17. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за периодично атестиране на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. 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 от ЗСВ, на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в АС”, за периода 01.05.2013 г. – 01.05.2018 г. 

17.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Атанаска Дишева - докладчик, г-н Александър Еленков и г-жа Виолета Главинова - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в АС”. 

17.3. 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.

17.4. Да се изискат от административния ръководител на Административен съд  - Пазарджик необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Ардино за периодично атестиране на Валентин Димитров Петров - съдия в Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. 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. 3 от ЗСВ, на Валентин Димитров Петров - съдия в Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периода 01.05.2013 г. – 01.05.2018 г. 

18.2. На основание чл. 56 от Наредбата възлага на г-жа Бонка Дечева - докладчик, г-н Александър Еленков и г-н Иван Стойчев - членове на атестационния състав, да извършат проверка на дейността на Валентин Димитров Петров - съдия в Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

18.3. 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.

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ ПО НОВИЯ РЕД

С-19. ОТНОСНО:  Извънредно атестиране на Даниела Бориславова Врачева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.2.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ извънредно атестиране на Даниела Бориславова Врачева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

19.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Бориславова Врачева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

19.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Тутракан за придобиване статут на несменяемост на Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан, с ранг „съдия в ОС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан, с ранг „съдия в ОС”.  

20.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан, 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.

20.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Плевен за периодично атестиране на Емилия Атанасова Кунчева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

 КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

21.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Емилия Атанасова Кунчева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

21.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Атанасова Кунчева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

21.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Калинка Иванова Илиева - Пандохова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС”. (към момента на предложението съдия в Софийски районен съд) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

22.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 2           (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.) от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Калинка Иванова Илиева - Пандохова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС”. 

22.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калинка Иванова Илиева - Пандохова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС”. 

22.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Плевен за периодично атестиране на Рени Валентинова Георгиева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

23.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Рени Валентинова Георгиева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

23.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Рени Валентинова Георгиева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

23.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.05.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: 

БОНКА ДЕЧЕВА (п)



