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П Р О Т О К О Л   №  64

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА “КОМИСИЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО” НА  ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА  04.12.2013 г.
(сряда, 13,45 часа)


ПРИСЪСТВАТ: Милка Итова, Светла Петкова, Камен Иванов, Галя Георгиева, Румен Боев, Даниела Костова, Магдалена Лазарова, Елка Атанасова и Ясен Тодоров.

На заседанието присъстваха: 

Експертни сътрудници: Силвия Илиева – директор на дирекция „Атестиране на магистрати” в АВСС, Красимир Казаков – началник отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии” в АВСС.

 Протоколирали: Нели Иванова.


І. СЪДИЛИЩА

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ


С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Разлог за периодично атестиране на Яна Цветанова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-1030/20.11.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. Д-24 комплексна оценка "Много добра" - 94 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Яна Цветанова Димитрова – без възражение
(участник в конкурс АС, НК)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Яна Цветанова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС”.

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Яна Цветанова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС”.

1.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


С-2. ОТНОСНО: Предложение от Албена Такова Момчилова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС“, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1695/13.11.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. Д-25 комплексна оценка "Много добра" - 95 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Албена Такова Момчилова – без възражение
(участник в конкурс АС, НК)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Албена Такова Момчилова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС“.

2.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Такова Момчилова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС“.

2.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


С-3. ОТНОСНО: Предложение от Димитър Василев Мирчев – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия в ОС”, за периодично атестиране на  основание § 129, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ. (вх. № 11-06-997/29.10.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. Д-26 комплексна оценка "Много добра" - 88 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Димитър Василев Мирчев – без възражение
(участник в конкурс АС)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Димитър Василев Мирчев – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия в ОС”.

3.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Василев Мирчев – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия в ОС”.

3.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Даниела Ангелова Маринова - Марчева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-1004/31.10.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. Д-27 комплексна оценка "Много добра" - 96 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Даниела Ангелова Маринова - Марчева – без възражение
(участник в конкурс АС)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Даниела Ангелова Маринова - Марчева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.

4.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Ангелова Маринова - Марчева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.

4.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.
С-5. ОТНОСНО: Предложение от Диана Чавдарова Узунова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-999/30.10.2013г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. Д-9 комплексна оценка "Много добра" - 92 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Диана Чавдарова Узунова – без възражение (участник в конкурс АС)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Диана Чавдарова Узунова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

5.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Чавдарова Узунова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

5.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Перник за периодично атестиране на Петър Кирилов Михайлов – съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия ВКС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-1005/31.10.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. С-5 комплексна оценка "Много добра" - 98 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Петър Кирилов Михайлов – без възражение
(участник в конкурс АС)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Петър Кирилов Михайлов – съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия ВКС”.

6.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Кирилов Михайлов – съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия ВКС”.

6.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


С-7. ОТНОСНО: Предложение от Христина Михайлова Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-1019/05.11.2013г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. Д-8 комплексна оценка "Много добра" - 96 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Христина Михайлова Иванова – без възражение
(участник в конкурс АС)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Христина Михайлова Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия ВКС и ВАС”.

7.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христина Михайлова Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия ВКС и ВАС”.

7.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


С-8. ОТНОСНО: Предложение от Иво Видинов Харамлийски - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-1000./30.10.2013г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. С-2 комплексна оценка "Много добра" - 94 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Иво Видинов Харамлийски, в която заявява, че има възражения, които ще представи в 7-дневен срок. Уведомен е, че изслушването по възражението ще се проведе на 12.12.2013 г., 12,00 часа.
(участник в конкурс АС)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

8.1. ВЪЗЛАГА на eкспертите на Комисията по предложенията и атестирането, да съгласуват с председателя на конкурсната комисия по обявения конкурс за „съдия” в Апелативните съдилища, промяна в утвърдената дата за събеседването с г-н Иво Видинов Харамлийски - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като същото вместо на 10.12.2013 г., да бъде проведено на 12.12.2013 г., с оглед изслушването му от ВСС на същата дата.

8.2. ДА СЕ ИЗИСКА съгласието на г-н Иво Видинов Харамлийски - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за промяна в датата на провеждане на събеседването, като вместо на 10.12.2013 г., същото да бъде проведено на 12.12.2013 г.


С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Ангел Димитров Гагашев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-06-1006/31.10.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. Д-10 комплексна оценка "Много добра" - 139 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Ангел Димитров Гагашев – без възражение (участник в конкурс АдмС)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Ангел Димитров Гагашев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.

9.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ангел Димитров Гагашев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.

9.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Ловеч за периодично атестиране на Наталия Семова Райкова - Атанасова – съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх. № 11-07-1594/31.10.2013 г.)

Приложение: Решение на КПА по протокол № 64/03.12.2013 г. т. Д-11 комплексна оценка "Много добра" - 87 точки и подписана Част ХІІ на Единния формуляр от Наталия Семова Райкова - Атанасова – без възражение
(участник в конкурс АдмС, АС)

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

10.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Наталия Семова Райкова - Атанасова – съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС”.

10.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Наталия Семова Райкова - Атанасова – съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС”.

10.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.12.2013 г., за разглеждане и произнасяне.


Д-1. ОТНОСНО: Планиране на процедури за периодично атестиране на прокурори и следователи за 2014 г. 

С оглед необходимостта от съгласуване на плановите проверки на Инспектората към ВСС с планираните процедури за периодично атестиране на прокурори и следователи за 2014 г.

Комисията по предложенията и атестирането

Р  Е  Ш  И:

КАНИ инспекторите от Инспектората на Висш съдебен съвет, на извънредното заседание на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 17 декември 2013 г., от 14,00 часа, в заседателната зала на Висш съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, етаж 3.

За решението по т. 1. инспекторите от ИВСС да бъдат уведомени своевременно.

(закриване на заседанието 14,10 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:

   МИЛКА ИТОВА



