
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д 

за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите 
при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 
насрочено за 18.06.2018 г. (понеделник) от 09:30 часа 
в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Обсъждане на необходимите предпоставки за допустимост на кандидатите за административни ръководители по процедури за избор открити с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №13/24.04.2018 г., обн. ДВ, бр. 38/08.05.2018 г. 

Р-2. ОТНОСНО: Решение № 7594/07.06.2018 г. по адм. дело № 6937/2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Яна Марио Филипова - съдия в Районен съд - Перник срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 3 от протокол № 12/17.04.2018 г., с което е отхвърлено възражението против недопускане до участие в конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища. 

Р-3. ОТНОСНО: Решение № 7694/11.06.2018 г. по адм. дело № 6939/2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Пламен Иванов Шумков и Ина Милчева Генжова - съдии в Районен съд - Враца, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 9 и т. 12 от протокол № 12/17.04.2018 г., с което са отхвърлени възраженията им против недопускане до участие в конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища. 

Р-4. ОТНОСНО: Жалба от Благой Гавраилов Потеров до Върховния административен съд  против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 2.2 от протокол № 18/05.06.2018 г. 

Р-5. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд- Сандански поради изтичащ мандат. 

Р-6. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Военен съд- София поради изтичащ мандат. 



Р-7. ОТНОСНО: Молба от Георги Василев Ушев - административен ръководител - председател на Апелативен специализиран наказателен съд за допълване на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №29/18.07.2017 г., т. 1. 

Р-8. ОТНОСНО: Молби от Диляна Николова Йорданова - съдия в Окръжен съд - Разград и от Атанас Дечков Христов - съдия в Окръжен съд - Бургас за преместване на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. 

Р-9. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/12.06.2018 г., т. 6, за обсъждане на възможността за съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд - Радомир и разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд - Перник. 

Р-10. ОТНОСНО: Назначаване на младши съдии, по обявен конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г., на длъжност „съдия“ в районните съдилища, след изтичане на срока по                 чл. 240 от ЗСВ.


ВЪЗРАЖЕНИЕ

В-1. ОТНОСНО: Становище по възражение на Димитър Куртев Демирев - младши съдия в Окръжен съд - Благоевград срещу изготвена комплексна оценка за предварително атестиране. 


ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Обсъждане на решение по т. 5.1 от протокол № 14/10.05.2018 г., с което е приета словесна оценка за работата на Петя Георгиева Крънчева - Тропчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като заместник на административния ръководител - заместник-председател на Софийски градски съд, поради постъпили допълнителни документи. 

С-2. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд за предварително атестиране на Петър Иванов Минчев - младши съдия в Софийски градски съд. 

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Перник за предварително атестиране на Ивета Венциславова Иванова - младши съдия в Окръжен съд - Перник. 
 



С-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Мариана Мавродиева Мавродиева - съдия в Окръжен съд  - Стара Загора във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.1. 

С-5. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Мария Иванова Христова - съдия в Окръжен съд - Варна във връзка с решение по протокол №5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.

С-6. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд - София във връзка с решение по протокол                        № 6/19.02.2018 г., т. Р-5.1. (вх.№ ВСС-419/12.01.2018г.)

С-7. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Невена Иванова Грозева - Недева - съдия в Апелативен съд - София във връзка с решение по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.2. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Надежда Стефанова Трифонова - Велева - съдия в Апелативен  съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение по протокол № 5/12.02.2018 г.,                                  т. Р-5.3.2.  

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Козлодуй за периодично атестиране на Галя Василева Петрешкова - Ставарова - съдия в Районен съд - Козлодуй, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

С-10. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Деница Вълева Вълкова - Петкова - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-4. 

С-11. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Димитрина Ангелова Йорданова - 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-4. 

С-12. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Анелия Маринова Игнатова - съдия в Районен съд - Ихтиман, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-4. 

С-13. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Карамфила Ранкова Тодорова - 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-4. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Албена Такова Момчилова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Варна за повишаване на Ралица Добрева Андонова - съдия в Административен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

С-16. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за повишаване Борис Димитров Илиев - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

С-17. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за повишаване Полина Петрова Бешкова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-18. ОТНОСНО: Предложение от Диан Григоров Василев - административен ръководител - председател на Административен съд – Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периодично атестиране. 

С-19. ОТНОСНО: Предложение от Мариета Спасова Спасова - административен ръководител - председател на Районен съд - Дряново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периодично атестиране. 

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик за периодично атестиране на Снежана Василева Стоянова - административен ръководител - председател на Районен съд - Панагюрище, с ранг „съдия в АС”. 

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Благоевград за периодично атестиране на Силвия Георгиева Николова - съдия в Районен съд - Благоевград. 

С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Благоевград за периодично атестиране на Татяна Димитрова Богоева - Маркова - съдия в Районен съд – Благоевград, с ранг „съдия в АС”. 



ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ ПО НОВИЯ РЕД

С-23. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Божана Костадинова Желязкова - 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.

С-24. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Любомир Симеонов Нинов - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. 5.3.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/
БОНКА ДЕЧЕВА




