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ПРОТОКОЛ №71
ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 16.12.2014 г.
(10,00 часа)

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

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати”, Красимир Казаков – директор на дирекция „Атестиране на магистрати”, Антонина Романова – старши експерт в дирекция „Атестиране на магистрати”

Протоколирал: Илина Йосифова

І. РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Проекти  на становища на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на 15.01.2014 г. 
1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Емил Димитров Стоев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Разград;
2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Лазар Йорданов Мичев - съдия в Окръжен съд гр. Разград.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Емил Димитров Стоев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Разград. 

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.1. на Емил Димитров Стоев, за запознаване. 

1.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.1 на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Разград.

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г.

1.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Лазар Йорданов Мичев - съдия в Окръжен съд гр. Разград. 

1.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.5. на Лазар Йорданов Мичев, за запознаване. 

1.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.5 на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Разград.

1.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г.

Р-2. ОТНОСНО: Проекти  на становища на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Монтана във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на 15.01.2014 г. 
1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Милена Цветанова Бранкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Монтана;
2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Цветан Иванов Колев - съдия в Окръжен съд гр. Монтана;
3. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Светла Тодорова Станимирова - съдия в Окръжен съд гр. Монтана.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Милена Цветанова Бранкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Монтана. 

2.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.1. на Милена Цветанова Бранкова, за запознаване. 

2.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.1 на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Монтана.

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г.

2.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Цветан Иванов Колев - съдия в Окръжен съд гр. Монтана. 

2.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.5. на Цветан Иванов Колев, за запознаване. 

2.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.5 на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Монтана.

2.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г.

2.9. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Светла Тодорова Станимирова - съдия в Окръжен съд гр. Монтана. 

2.10. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 2.9. на Светла Тодорова Станимирова, за запознаване. 

2.11. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.9 на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Монтана.

2.12. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г.

Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за поощрение на Мариян Стефанов Попов – „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ и „парична награда в размер на основното месечно възнаграждение”, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.  

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

3.1. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, ДА ПООЩРИ Мариян Стефанов Попов – „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-4. ОТНОСНО: Предложение от директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването за поощрение на Ангел Василев Александров – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, ДА ПООЩРИ Ангел Василев Александров – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-5. ОТНОСНО: Заявление от Ангел Василев Александров (роден на 27.12.1949 г.) за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1, от ЗСВ, да ОСВОБОДИ Ангел Василев Александров от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба, считано от 29.12. 2014 г. 

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител –  председател на Окръжен съд гр. Габрово, на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 във връзка чл. 30, ал.1 т.3 и т.5 от ЗСВ, за съкращаване на една длъжност „съдия” и разкриване на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Габрово, както и на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, за назначаване на Диана Иванова Василева – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

6.1. ВРЪЩА предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд, гр. Габрово за допълнителна обосновка на необходимостта от разкриване и назначаване на втори заместник на административния ръководител в съда. 

6.2. ИЗПРАЩА извлечение от решението на председателя на Окръжен съд, гр. Габрово, по компетентност. 

Р-7. ОТНОСНО: Заявление от Петър Петков Монев за преустановяване на участие в процедурата за избор за заемане на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Добрич с насрочено събеседване на 18.12.2014 г. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРИЕМА заявлението от Петър Петков Монев за преустановяване участието му в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Добрич. 

7.2. ЗАЯВЛЕНИЕТО на Петър Петков Монев да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

Р-8. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в окръжен съд, наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/22.05.2014 г.

Конкурсът за първоначално назначаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности за “съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия в т.ч.  Софийски градски съд, Окръжен съд, гр. Пловдив и Окръжен съд, гр. Бургас е обявен с решение на ВСС по протокол №21/22.05.2014г. и обнародван в ДВ бр. 46 от 03.06.2014 г. 
За заемане на свободните длъжности, заявления са подали 69 (шестдесет и девет) кандидати. След проверка на документите, с решение по пр. №43/22.07.2014 г., Комисията по предложенията и атестирането не е допуснала 7 (седем) кандидати, тъй като същите не отговарят на условията по чл. 181, ал. 2. от ЗСВ. Съставът на конкурсната комисия е определен с  решения на Висшия съдебен съвет по протоколи 32/10.07.2014 г. и 33/17.07.2014 г., в т. ч.: Пенка Николаева Братанова – заместник-председател на ОС Кюстендил, Емилия Стоянова Колева – съдия в СГС, Красимир Боянов Аршинков – съдия в ОС Благоевград, Мая Веселинова Нанкинска – съдия в ОС Варна и проф. д-р Момяна Мартинова Гунева – хабилитиран преподавател по правни науки в БСУ.
Конкурсът е проведен от конкурсната комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи (Правилата).  След проведения писмен изпит на 11.10.2014 г., съгласно чл. 184, ал. 4 от ЗСВ до устен изпит на 29.11.2014 г. са допуснати 6 (шестима) кандидати, като само 2 (двама) от тях са издържали същия, съгласно изискванията на чл. 23 (3) от Правилата. 
По реда на чл. 28, ал. 2 от Правилата, кандидатите писмено са заявили желания за заемане на длъжността за която са класирани, съответно в Софийски градски съд и Окръжен съд гр. Пловдив,  а по отношение на длъжността „съдия” в Окръжен съд гр. Бургас, същата остава незаета, тъй като няма класиран кандидат.
В изпълнение на чл. 186а, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗСВ, след като се запозна с цялата конкурсна документация по обявения конкурс за първоначално назначаване, в т.ч. протокола и резултатите от класирането, писмените заявления от кандидатите след извършеното първо класиране, както и предоставените от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” становища за притежаваните нравствени качества на кандидатите, съгласно чл. 186а, ал. 2 от ЗСВ от които е видно, че притежават в пълнота необходимите качества, за да бъдат назначени на длъжността „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия, Комисията прие, че конкурсът е проведен законосъобразно при спазване разпоредбите на Закона за съдебната власт и Правилата.
Съгласно гореизложеното

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на класирането, като на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия се назначат кандидатите съобразно заявеното им желание.

Р-9. ОТНОСНО:Молба от Мария Георгиева Бойчева – класиран кандидат в обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №21/22.05.2014 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжен съд - гражданска колегия, с която същата прекратява участието си в конкурса. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРИЕМА МОЛБАТА от Мария Георгиева Бойчева за прекратяване  на участието й  в конкурса.

9.2. ИЗВЪРШВА ВТОРО КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на длъжността „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, на основание чл. 28, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи /Правилата/ и във връзка с прекратеното участие в конкурса на Мария Георгиева Бойчева.

9.3. РЕШЕНИЕТО по т. 9.2. да се публикува на интернет страницата на ВСС с оглед 3-дневния срок за подаване на писмени заявления, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Правилата.
Р-10. ОТНОСНО:Одобряване на поименни списъци на хабилитираните преподаватели и на магистрати от Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и следствените отдели в окръжните прокуратури за избор на членове на конкурсни комисии по обявените с протокол № 54/20.11.2014 г. на Висшия съдебен съвет конкурси за първоначално назначаване.
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

10. ПРЕДЛАГА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОДОБРИ поименните списъци на хабилитираните преподаватели и на магистрати от Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и следствените отдели в окръжните прокуратури, съгласно изискванията на чл. 10 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска, наказателна и търговска колегия, „съдия” във Върховния административен съд, „прокурор” във Върховна административна прокуратура, „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, „следовател” в Национална следствена служба и „следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури.
Забележка : В списъците не са включени следните магистрати: 
Таня Иванова Райковска – заместник-председател на ВКС и ръководител на Търговска колегия, от списъка на ВКС – търговска колегия, поради определянето й за и.ф. административен ръководител – председател на ВКС, с решение на ВСС по пр. № 54/20.11.2014 г.; Диана Атанасова Хитова – съдия във ВКС – гражданска колегия, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 6 от Правилата (няма придобит статут на несменяемост); Галина Василева Господинова – прокурор във ВКП, поради освобождаването й от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, с решение на ВСС по пр. № 59/10.12.2014 г.; Нанка Кунева Колева  – прокурор във ВКП, поради освобождаването й от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, с решение на ВСС по пр. 55/27.11.2014 г.; Камен Михов Михов и Иванка Тодорова Которова – Духлакова - прокурори във ВКП, поради определянето им за национален член и за заместник на националния член в Евроюст с решение на МС № 38 от 23.01.2014 г.; Емил Сакаджийски и Максим Колев – прокурори във ВКП, тъй като не отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 6 от Правилата (наложено дисциплинарно наказание „порицание”); Ангел Василев Александров - следовател в НСлС, поради предстоящо освобождаване от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ; Татяна Димитрова Шарланджиева - Вълчева – следовател в НСлС, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 6 от Правилата (временно отстранена от длъжност); Александър Димитров Лазаров, Васил Иванов Асенов, Владимир Николов Петров, Николай Стоянов Дешев и Татяна Коцова Георгиева – следователи в НСлС, тъй като не отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 6 от Правилата (наложено дисциплинарно наказание „забележка”); Боян Христов Петров, Дора Танчева Минева, Кирчо Темелков Василев, Наско Асенов Асенов и Пламена Цветанова Апостолова – следователи в НСлС, тъй като не отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 6 от Правилата (определена комплексна оценка „добра” от последно периодично атестиране.), както и магистратите от следствените отдели в окръжните прокуратури, които не отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 6 от Правилата. 

Поименен списък на следователите в
Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури
СлО в СпП
Светлана Йорданова Стоянова - Вайзе
СлО в СГП
Албена Маринова Ангелова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Александра Йорданова Бенкова - Лещева
СлО в СГП
Александър Божидаров Мумджиев
ОСлО в ОП гр. Русе
Александър Милчев Борисов
ОСлО в ОП гр. София
Ана Милчева Стоилова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Ангел Иванов Седлоев
ОСлО в ОП гр. София
Ангел Стефанов Карамишев
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Анелия Бориславова Параулска
ОСлО в ОП гр. Бургас
Анелия Желева Яръмова
ОСлО в ОП гр. Бургас
Антоан Любомиров Доспейски
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Антон Стоянов Стоянов
ОСлО в ОП гр. Бургас
Антония Андреева Баева
ОСлО в ОП гр. Сливен
Аня Богданова Дачева
ОСлО в ОП гр. Разград
Асен Йорданов Асенов
ОСлО в ОП гр. Габрово
Атанас Йорданов Йорданов
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Атанас Кръстев Николов
ОСлО в ОП гр. Варна
Атанас Петев Илчев
ОСлО в ОП гр. Добрич
Атанас Радев Атанасов
ОСлО в ОП гр. Русе
Бижо Тодоров Бижев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Благовеста Йорданова Писанова
СлО в СГП
Бойко Йорданов Атанасов
ОСлО в ОП гр. Видин
Бойко Николов Иванов
ОСлО в ОП гр. Бургас
Борислав Георгиев Кънев
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Борислав Иванов Недев
ОСлО в ОП гр. Видин
Валентин Антиев Найденов
ОСлО в ОП гр. Ямбол
Валентин Антов Виденов
ОСлО в ОП гр. Сливен
Валентин Димитров Георгиев
ОСлО в ОП гр. Русе
Валентин Йорданов Дочев
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Валентин Методиев Михайлов
ОСлО в ОП гр. Кърджали
Валентин Митрев Петков
ОСлО в ОП гр. Варна
Валентина Константинова Огнева
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Валентина Николова Иванова
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Валери Георгиев Трифонов
ОСлО в ОП гр. Враца
Валери Кръстев Кръстев
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Вангелия Трушкова Костова
ОСлО в ОП гр. Видин
Ваня Димитрова Владова
ОСлО в ОП гр. Враца
Ваня Стоянова Лаковска
ОСлО в ОП гр. Сливен
Васил Георгиев Стойков
ОСлО в ОП гр. София
Васил Кирилов Василев
ОСлО в ОП гр. Пазарджик
Васил Спасов Бунчев
ОСлО в ОП гр. София
Василка Кръстанова Василева - Зекова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Васка Александрова Карабойчева
ОСлО в ОП гр. Бургас
Велчо Панделиев Велков
ОСлО в ОП гр. Варна
Венцислав Пеков Николов
ОСлО в ОП гр. Велико Търново
Венцислава Ангелова Ангелова
ОСлО в ОП гр. Габрово
Вергил Георгиев Богданов
СлО в СГП
Весела Станчева Карагеоргиева
ОСлО в ОП гр. Плевен
Веселин Зарев Плачков
ОСлО в ОП гр. Габрово
Виктор Цонев Цонев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Вилияна Иванова Порязова
ОСлО в ОП гр. Русе
Вилма Тодорова Събкова
ОСлО в ОП гр. Монтана
Виолета Димова Пунова - предстои пенсиониране март 2015 г.
СлО в СГП
Вихра Костадинова Попхристова
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Владимир Иванов Павлов
СлО в СГП
Владислав Любомиров Андреев
ОСлО в ОП гр. Плевен
Владислав Павлинов Петков
ОСлО в ОП гр. Русе
Вярка Стефанова Дудева
ОСлО в ОП гр. Враца
Галина Ненкова Павлова
ОСлО в ОП гр. Варна
Галина Петкова Бакалова - Узунова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Галина Щерева Радева
СлО в СГП
Галя Господинова Георгиева
ОСлО в ОП гр. Ямбол
Галя Господинова Казакова
СлО в СГП
Георги Ангелов Ставрев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Георги Бориславов Терзиев
ОСлО в ОП гр. Плевен
Георги Иванов Иванов
ОСлО в ОП гр. Сливен
Георги Недев Стасов
ОСлО в ОП гр. Монтана
Георги Николов Александров
ОСлО в ОП гр. Габрово
Георги Райчев Петков
ОСлО в ОП гр. Бургас
Гергана Димитрова Георгиева - Колева
СлО в СГП
Дамян Стефанов Дянков
СлО в СГП
Дамян Тодоров Братованов
ОСлО в ОП гр. Хасково
Данаил Славчев Савов
ОСлО в ОП гр. Плевен
Данаил Филипов Христов
ОСлО в ОП гр. Добрич
Даниел Дичев Димитров
ОСлО в ОП гр. Враца
Даниел Стефанов Йорданов
ОСлО в ОП гр. София
Даниела Петкова Николова
ОСлО в ОП гр. Пазарджик
Даниела Петрова Янева
ОСлО в ОП гр. Търговище
Дарина Николова Цанева
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Дария Кирилова Христова
СлО в СГП
Десислав Николов Цанев
ОСлО в ОП гр. Враца
Диана Лъчезарова Томова
ОСлО в ОП гр. Варна
Димитрина Николова Стоева
СлО в СГП
Димитринка Кирилова Димитрова
ОСлО в ОП гр. София
Димитър Георгиев Аврамов
ОСлО в ОП гр. Бургас
Димитър Иванов Дечев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Димитър Илиев Къндев
ОСлО в ОП гр. Ямбол
Димитър Колев Димитров
СлО в СГП
Димитър Красимиров Димитров
СлО в СГП
Димитър Симеонов Стоянов
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Димитър Станчев Тодоров
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Димитър Христов Драганчев
СлО в СГП
Димитър Янков Янков
ОСлО в ОП гр. Видин
Димо Неделков Миков
ОСлО в ОП гр. Пазарджик
Димчо Атанасов Чолаков
ОСлО в ОП гр. Бургас
Диян Георгиев Дянков
ОСлО в ОП гр. Видин
Дияна Иванова Дамянова - Цанкова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Дочо Делков Делков
ОСлО в ОП гр. Бургас
Драгомир Янчев Георгиев
ОСлО в ОП гр. София
Евгений Мирчев Гюров
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Евгения Иванова Запрянова-Бицина
ОСлО в ОП гр. Варна
Евгения Христова Дъбнишка - Вълчева
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Екатерина Цанкова Иванова - Павлова
ОСлО в ОП гр. Хасково
Екатерина Янакиева Калайджиева
СлО в СГП
Елена Петрова Динева - Иванова
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Емил Василев Митов
ОСлО в ОП гр. Пазарджик
Емилиан Благов Венчев
ОСлО в ОП гр. София
Емилия Калоянова Тошева
ОСлО в ОП гр. Хасково
Живко Делчев Янков
ОСлО в ОП гр. Хасково
Захарина Димитрова Атанасова
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Здравко Андонов Бакалов
ОСлО в ОП гр. Хасково
Златка Стайкова Стайкова
ОСлО в ОП гр. Видин
Златко Ангелов Павлов
ОСлО в ОП гр. Велико Търново
Ивайло Валентинов  Тишков
ОСлО в ОП гр. Бургас
Иван Бойчев Боев
СлО в СГП
Иван Василев Йотов
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Иван Генчев Генчев
ОСлО в ОП гр. Плевен
Иван Георгиев Каменов
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Иван Гергинов Тренчев
СлО в СГП
Иван Димитров Иванов
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Иван Димитров Колев
ОСлО в ОП гр. Разград
Иван Донев Георгиев
ОСлО в ОП гр. Видин
Иван Младенов Иванов
ОСлО в ОП гр. София
Иван Николов Георгиев
ОСлО в ОП гр. Габрово
Иван Петков Деев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Иван Серафимов Ячев
ОСлО в ОП гр. София
Иван Трифонов Кирчев
ОСлО в ОП гр. Бургас
Иван Христов Христов
ОСлО в ОП гр. Плевен
Иван Цонков Димитров
СлО в СГП
Ивелин Димитров Петров
СлО в СГП
Ивелин Костов Стаматов
ОСлО в ОП гр. Варна
Ивелина Стефанова Ангелова
СлО в СГП
Илиана Вескова Димова
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Илиана Димитрова Ангелова
ОСлО в ОП гр. Варна
Илия Димитров Илиев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Илия Димитров Русенов
ОСлО в ОП гр. Добрич
Илия Иванов Славов
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Илия Самуилов Танчев
СлО в СГП
Илиян Иванов Танчев
СлО в СГП
Ирен Миткова Георгиева
СлО в СГП
Ирена Илиева Величкова
ОСлО в ОП гр. Русе
Искра Димитрова Попова
СлО в СГП
Искра Николова Георгиева
ОСлО в ОП гр. Габрово
Йовчо Митев Георгиев
СлО в СпП
Йордан Георгиев Костадинов
СлО в СГП
Йордан Иванов Вълчов
СлО в СГП
Йордан Никифоров Иванов
ОСлО в ОП гр. Ловеч
Йорданка Йовкова Йовева
ОСлО в ОП гр. Враца
Калин Ангелов Ангелов
ВОП гр. Сливен
кап. Даниел Иванов Геров
ВОП гр. Сливен
кап. Ивайло Иванов Цончев
ВОП гр. Сливен
кап. Стоян Иванов Иванов
СлО в СГП
Капка Милева Милева
СлО в СГП
Катерина Христова Александрова
ОСлО в ОП гр. Смолян
Кирил Николов Василев
СлО в СГП
Кирил Христов Николов
ОСлО в ОП гр. Хасково
Коста Василев Костов
СлО в СГП
Красимир Борисов Алексиев
ОСлО в ОП гр. Ловеч
Красимир Иванов Маринов
ОСлО в ОП гр. Варна
Красимира Жекова Дренчева
ОСлО в ОП гр. София
Красимира Стефанова Колева
ОСлО в ОП гр. Хасково
Кръстьо Петров Кръстев
ОСлО в ОП гр. Видин
Лили Филипова Георгиева
СлО в СГП
Лилия Василева Панова
ОСлО в ОП гр. Шумен
Лилия Петрова Стъпова
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Лиляна Николова Цветкова
ОСлО в ОП гр. Търговище
Лъчезар Асенов Иванов
ОСлО в ОП гр. Враца
Люба Румянова Лазарова - Маринова 
ОСлО в ОП гр. Пазарджик
Любомир Стоянов Марков
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Любомир Тодоров Любенов
ОСлО в ОП гр. Велико Търново
Людмил Кирилов Маноилов
ОСлО в ОП гр. Шумен
Малина Борисова Борисова
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Малина Боянова Митова
ОСлО в ОП гр. Русе
Марин Йорданов Маринов
ОСлО в ОП гр. София
Мария Василева Павликянова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Мария Делкова Махмудиева
СлО в СГП
Мария Кирилова Генова
СлО в СГП
Мария Михайлова Михайлова - Сарян
СлО в СГП
Мария Огнянова Гьоргова
ОСлО в ОП гр. Стара Загора
Мариян Тодоров Славчев
СлО в СГП
Марияна Панчева Мачева
СлО в СГП
Маруся Райчова Мантаркова
СлО в СГП
Мая Веселинова Велинова
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Мая Сотирова Кипринска
СлО в СГП
Мая Паскалева Ковачева
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Милен Иванов Близнаков
ОСлО в ОП гр. Варна
Милен Кръстев Михалев
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Милена Георгиева Спатовалийска
СлО в СГП
Милко Георгиев Велинов
ОСлО в ОП гр. Стара Загора
Минка Костадинова Русинова
СлО в СГП
Миряна Георгиева Иванова
ОСлО в ОП гр. Ямбол
Митко Димов Митев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Митко Христов Цонев
ОСлО в ОП гр. Русе
Михаил Георгиев Рашевски
ВОП гр. София
м-р Вихър Викторов Михайлов
ВОП гр. София
м-р Георги Атанасов Петров
ВОП гр. София
м-р Георги Божидаров Зарев
ВОП гр. София
м-р Калоян Георгиев Узунов
ВОП гр. София
м-р Петър Стефанов Димов
ВОП гр. София
м-р Юлиан Станиславов Лефтеров
ОСлО в ОП гр. Силистра
Мюхран Ниазиева Аптулова
СлО в СГП
Надежда Георгиева Стоянова
СлО в СГП
Надежда Тодорова Куюмджиева
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Найден Денев Памуков
ОСлО в ОП гр. Ямбол
Наньо Йорданов Нанев
ОСлО в ОП гр. Ловеч
Невяна Дончева Рогачева - Пекова
ОСлО в ОП гр. Кърджали
Неделчо Георгиев Неделчев
ОСлО в ОП гр. Стара Загора
Неделчо Спасов Ангелов
ОСлО в ОП гр. Стара Загора
Неделчо Стайков Неделчев
ОСлО в ОП гр. Шумен
Нели Веселинова Миланова
СлО в СГП
Нели Георгиева Тодорова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Нелияна Маринова Константинова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Нешо Велев Атанасов
СлО в СпП
Николай Иванов Николов
СлО в СГП
Николай Илиев Юруков
ОСлО в ОП гр. Търговище
Николай Кирилов Николов
СлО в СГП
Николай Кръстев Кръстев
ОСлО в ОП гр. Стара Загора
Николай Любомиров Нейков
ОСлО в ОП гр. Перник
Николай Миланов Николов
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Николай Михайлов Манахилов
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Николай Стоянов Георгиев
ОСлО в ОП гр. Плевен
Николай Христов Балев
ОСлО в ОП гр. Варна
Николай Христов Гаврилов
ОСлО в ОП гр. Монтана
Нина Димитрова Каменова
ОСлО в ОП гр. Плевен
Нина Илиева Генова - Петкова
ОСлО в ОП гр. Бургас
Нина Павлова Стоянова
СлО в СГП
Нистор Стаменов Нисторов
ОСлО в ОП гр. Габрово
Огнян Добрев Ганев
СлО в СГП
Оля Петрова Антонова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Павел Николаев Пенчев
СлО в СГП
Павел Светославов Колмаков
СлО в СГП
Павел Тодоров Гайдаров
ОСлО в ОП гр. Бургас
Пенка Георгиев Андреева
ОСлО в ОП гр. Бургас
Пенка Петкова Потапова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Петранка Костадинова Рабаджиева
ОСлО в ОП гр. Монтана
Петранка Тодорова Георгиева
ОСлО в ОП гр. Шумен
Петър Ганчев Петров
ОСлО в ОП гр. Русе
Петър Георгиев Георгиев
ОСлО в ОП гр. Враца
Петър Дилянов Дилов
СлО в СГП
Петър Иванов Калчев
ОСлО в ОП гр. Пазарджик
Петър Иванов Петров
ОСлО в ОП гр. Русе
Петър Каменов Иванов
ОСлО в ОП гр. Стара Загора
Петър Кънчев Марков
ОСлО в ОП гр. Варна
Петър Николов Ганчев
ОСлО в ОП гр. Хасково
Петър Тодоров Тошев
СлО в СГП
Петьо Велков Петров
СлО в СГП
Петя Димитрова Божкилова
ОСлО в ОП гр. Монтана
Петя Илиева Петкова
СлО в СГП
Петя Пенчева Василева
ОСлО в ОП гр. София
Петя Симеонова Велева - Матова
ОСлО в ОП гр. Кърджали
Петя Стефанова Куцкова
ОСлО в ОП гр. Перник
Петя Стойчова Кирилова
ОСлО в ОП гр. Хасково
Пламен Иванов Бахчеванов
ОСлО в ОП гр. Русе
Пламен Йорданов Петков
ОСлО в ОП гр. Силистра
Пламен Калинов Великов
ОСлО в ОП гр. Пазарджик
Пламен Стоянов Вълчев
ОСлО в ОП гр. Велико Търново
Пламен Стоянов Дачев
ОСлО в ОП гр. Велико Търново
Пламен Христов Проданов
ВОП гр. София
подполк. Христо Ценов Христов
ВОП гр. София
подполк. Явор Георгиев Бояджиев
ВОП гр. Пловдив
полк.  Костадин Александров Канурков
ВОП гр. Пловдив
полк.  Светослав Димитров Йосифов
ВОП гр. София
полк. Антон Иванов Мицов
ВОП гр. София
полк. Георги Михайлов Атанасов
ВОП гр. Пловдив
полк. Данаил Георгиев Дименов
ВОП гр. София
полк. Емил Стойнев Ханджийски
ВОП гр. Сливен
полк. Кирчо Стоянов Николов
ВОП гр. Сливен
полк. Мариян Дамянов Малчев
ВОП гр. София
полк. Стоян Иванов Лазаров
СлО в СГП
Преслава Теодосиева Петкова
ОСлО в ОП гр. Монтана
Първолета Кирилова Йорданова
СлО в СГП
Радиана Георгиева Абдулова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Радослав Генов Радев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Радостина Кирилова Цанева
СлО в СГП
Ралица Любомирова Дашева
СлО в СГП
Роза Делчева Царева
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Росен Йорданов Раев
ОСлО в ОП гр. Русе
Росица Иванова Тодорова
ОСлО в ОП гр. София
Росица Кирилова Бърдарова
ОСлО в ОП гр. Хасково
Росица Петкова Атанасова
СлО в СГП
Росица Петрова Рускова - Петрова
ОСлО в ОП гр. Ямбол
Румен Рангелов Костадинов
ОСлО в ОП гр. Смолян
Румяна Георгиева Гачева
СлО в СГП
Сашо Станчев Иванов
СлО в СГП
Светла Петкова Петкова
СлО в СГП
Светлана Славчева Дашева
ОСлО в ОП гр. Бургас
Светлин Петков Илиев
СлО в СГП
Свилен Анастасов Цеков
СлО в СГП
Сийка Георгиева Милева
СлО в СпП
Силвия Борисова Русева
ОСлО в ОП гр. Сливен
Силвия Здравкова Пехливанова
СлО в СГП
Силвия Иванова Борисова
СлО в СГП
Силвия Стефанова Косева - Николова
ОСлО в ОП гр. Враца
Симона Максимова Конова
ОСлО в ОП гр. Смолян
Славчо Асенов Беширов
СлО в СГП
Снежанка Кондева Кондева - Караджова
ОСлО в ОП гр. Перник
София Димитрова Йорданова
ОСлО в ОП гр. Пловдив
София Стефанова Ангелова
ОСлО в ОП гр. Бургас
Станимир Димов Атанасов
ОСлО в ОП гр. Варна
Станимира Димитрова Димитрова
СлО в СГП
Станислав Бориславов Николов
ОСлО в ОП гр. Добрич
Станислав Стефанов Георгиев
ОСлО в ОП гр. Силистра
Стела Стоянова Илиева
ОСлО в ОП гр. Варна
Стелиан Антонов Кралев
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Стефан Иванов Герджиков
ОСлО в ОП гр. Кърджали
Стефан Илиев Георгиев
СлО в СГП
Стефан Симеонов Нанкински
СлО в СГП
Стефи Кирилова Гълъбова
СлО в СГП
Стефка Бойдева Атанасова
ОСлО в ОП гр. София
Стефка Мирчова Станева
ОСлО в ОП гр. Велико Търново
Стефка Стефанова Славчева - Иванова
ОСлО в ОП гр. Бургас
Стойчо Желязков Димитров
ОСлО в ОП гр. Добрич
Стойчо Иванов Стоев
ОСлО в ОП гр. Варна
Стоян Ганчев Стоянов
ОСлО в ОП гр. Пловдив
Сюзан Ахмедова Пенчева
СлО в СГП
Татяна Ангелова Борисова
ОСлО в ОП гр. Добрич
Татяна Николова Лазарова
ОСлО в ОП гр. Велико Търново
Теменужка Димитрова Атанасова
ОСлО в ОП гр. Бургас
Теньо Иванов Гайдаров
ОСлО в ОП гр. Ямбол
Теньо Панайотов Тенев
СлО в СГП
Теодор Иванов Иванов
ОСлО в ОП гр. Ловеч
Тихомир Георгиев Митев
ОСлО в ОП гр. Пазарджик
Тодор Борисов Димитров
ОСлО в ОП гр. Велико Търново
Тодор Николов Горанов
ОСлО в ОП гр. Бургас
Тодорка Костова Костова
ОСлО в ОП гр. Ловеч
Тончо Стоянов Атанасов
ОСлО в ОП гр. Хасково
Тошо Георгиев Динков
ОСлО в ОП гр. Ямбол
Христина Иванова Пенкова
ОСлО в ОП гр. Кюстендил
Христо Димитров Кирилов
ОСлО в ОП гр. Ловеч
Христо Любенов Николов
СлО в СГП
Христо Стефанов Панев
СлО в СГП
Христо Тодоров Колев
ОСлО в ОП гр. Сливен
Христо Цветанов Кашински
ОСлО в ОП гр. Благоевград
Цветанка Валентинова Асенова
ОСлО в ОП гр. Плевен
Цветелин Иванов Стоянов
ОСлО в ОП гр. Враца
Цветелина Бориславова Царска
ОСлО в ОП гр. Ловеч
Цветелина Владимирова Цветанова
ОСлО в ОП гр. София
Цветелина Миткова Димитрова
ОСлО в ОП гр. Плевен
Цвятко Иларионов Камбуров
ОСлО в ОП гр. Плевен
Ценко Колев Миковски
ОСлО в ОП гр. Шумен
Шахин Фикретов Музаферов
ОСлО в ОП гр. Перник
Юлиан Стоилов Димитров
Поименен списък на съдиите във
 Върховен касационен съд - гражданска колегия
Албена Тодорова Бонева
Бойка Стоилова Спасова
Бонка Костадинова Дечева
Борис Рачев Илиев
Борислав Николов Белазелков
Боян Благовестов Цонев
Бранислава Крачунова Павлова - Ямалиева
Василка Иванова Илиева
Велислав Спасов Павков
Веселка Петкова Марева
Веска Василева Райчева
Владимир Спасов Йорданов
Геника Атанасова Михайлова
Гълъбина Генчева Петрова
Дияна Цветанова Ценева - Каменова
Добрила Тодорова Василева
Драгомир Йорданов Драгнев
Емануела Константинова Балевска
Емил Иванов Томов
Жанин Пенчева Силдарева
Жива Динкова Декова
Здравка Петкова Първанова
Златка Русева Русева
Зоя Стефанова Атанасова
Илияна Боева Папазова - Маркова
Камелия Пенкова Маринова
Капка Стоева Юстинианова
Красимир Красимиров Влахов 
Любка Богданова Гелкова
Маргарита Василева Соколова - Димова
Маргарита Костадинова Георгиева - Димова
Марио Първанов Първанов
Мария Илиева Иванова
Мими Цветкова Фурнаджиева
Олга Зафирова Керелска - Кордова
Пламен Георгиев Стоев
Светла Борисова Бояджиева
Светла Дочева Димитрова
Светла Людмилова Цачева
Светлана Петрова Калинова
Симеон Александров Чаначев
Снежанка Стоянова Николова
Стоил Христов Сотиров
Таня Костадинова Митова
Теодора Ангелова Гроздева - Драгнева
Теодора Георгиева Нинова
Ценка Иванова Георгиева
Поименен списък на хабилитираните преподаватели по 
административно право
Университет
Хабилитиран преподавател
СУ "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Цветан Георгиев Сивков
ЮЗУ "Неофит Рилски"
доц. д-р Мария Славова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. д-р Дончо Гавраилов Хрусанов
ПУ "Паисий Хилендарски"
проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
ПУ "Паисий Хилендарски"
проф. д-р Иван Георгиев Стоянов
ПУ "Паисий Хилендарски"
доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов
ПУ "Паисий Хилендарски"
проф. д-р Иван Тодоров Тодоров
Варненски свободен университет
доц. д-р Марчо Марков
Поименен списък на хабилитираните преподаватели по гражданско право
СУ "Св. Климент Охридски" 
проф. д-р Валентина Методиева Попова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Анета Методиева Антонова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. дюн Владимир Богданов Петров
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Кристиан Петров Таков
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. д-р Георги Стефанов Иванов
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Янка Тенева Тянкова - Тодорова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Павел Атанасов Сарафов
ПУ"Паисий Хилендарски"
доц. д-р Люба Георгиева Панайотова - Чалъкова
НБУ
доц. д-р Маргарита Златарева
НБУ
проф. д.ю.н Екатерина Илиева Матеева
НБУ
проф. д.ю.н. Методи Марков
НБУ
проф. д-р Поля Неделчева Голева 
Варненски свободен университет
доц. д-р Антон Грозданов
Бургаски свободен университет
проф. д-р Силви Василев Чернев
ЮЗУ "Неофит Рилски"
проф. д.ю.н. Марио Бобатинов


Поименен списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. д-р Борис Владимиров Велчев
СУ "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Георги Иванов Митов
СУ "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Пламен Александров Панайотов
ПУ "Паисий Хилендарски"
проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
НБУ
проф. д-р Румен Петров Владимиров
Бургаски свободен университет
проф. д-р Момяна Мартинова Гунева
Варненски свободен университет
проф. д-р Румен Илиев Марков
ЮЗУ "Неофит Рилски"
проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев
ЮЗУ "Неофит Рилски"
проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
ЮЗУ "Неофит Рилски"
доц. д-р Юлиана Младенова Матеева

Р-11. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсните комисии по обявените с протокол №54/20.11.2014 г. на Висшия съдебен съвет конкурси за първоначално назначаване. 
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

11. ПРЕДЛАГА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий поименния състав на конкурсните комисии, на основание чл. 183 от ЗСВ, по обявените конкурси за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска, наказателна и търговска колегия, „съдия” във Върховен административен съд, „прокурор” във Върховна административна прокуратура, „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, „следовател” в Национална следствена служба и „следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури, както следва :

1. Конкурсна комисия – Върховен касационен съд – гражданска колегия: 
- 4 (четирима) редовни членове (съдии във Върховен касационен съд – гражданска колегия);
- 1 (един) редовен член (хабилитиран преподавател по гражданско право);
- 1 (един) резервен член (съдия във Върховен касационен съд – гражданска колегия);
- 1 (един) резервен член (хабилитиран преподавател по гражданско право).
2. Конкурсна комисия – Върховен касационен съд – търговска колегия: 
- 4 (четирима) редовни членове (съдии във Върховен касационен съд – търговска колегия);
- 1 (един) редовен член (хабилитиран преподавател по гражданско право);
- 1 (един) резервен член (съдия във Върховен касационен съд – търговска колегия);
- 1 (един) резервен член (хабилитиран преподавател по гражданско право).
3. Конкурсна комисия – Върховен касационен съд – наказателна колегия: 
- 4 (четирима) редовни членове (съдии във Върховен касационен съд – наказателна колегия);
- 1 (един) редовен член (хабилитиран преподавател по наказателно право);
- 1 (един) резервен член (съдия във Върховен касационен съд – наказателна колегия);
- 1 (един) резервен член (хабилитиран преподавател по наказателно право).
4. Конкурсна комисия – Върховен административен съд : 
- 4 (четирима) редовни членове (съдии във Върховен административен съд);
- 1 (един) редовен член (хабилитиран преподавател по административно право);
- 1 (един) резервен член (съдия във Върховен административен съд);
- 1 (един) резервен член (хабилитиран преподавател по административно право);
5. Конкурсна комисия – Върховна административна прокуратура: 
- 4 (четирима) редовни членове (прокурори във Върховна административна прокуратура);
- 1 (един) редовен член (хабилитиран преподавател по административно право);
- 1 (един) резервен член (прокурор във Върховна административна прокуратура);
- 1 (един) резервен член (хабилитиран преподавател по административно право);
6. Конкурсна комисия – Върховна касационна прокуратура: 
- 4 (четирима) редовни членове (прокурори във Върховна касационна прокуратура);
- 1 (един) редовен член (хабилитиран преподавател по наказателно право);
- 1 (един) резервен член (прокурор във Върховна касационна прокуратура);
- 1 (един) резервен член (хабилитиран преподавател по наказателно право);

7. Конкурсна комисия – Национална следствена служба: 
- 4 (четирима) редовни членове (следователи в Национална следствена служба);
- 1 (един) редовен член (хабилитиран преподавател по наказателно право);
- 1 (един) резервен член (следовател в Национална следствена служба);
- 1 (един) резервен член (хабилитиран преподавател по наказателно право);
8. Конкурсна комисия – Следствени отдели в окръжните прокуратури: 
- 4 (четирима) редовни членове (следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури);
- 1 (един) редовен член (хабилитиран преподавател по наказателно право);
- 1 (един) резервен член (следовател в следствените отдели в окръжните прокуратури);
- 1 (един) резервен член (хабилитиран преподавател по наказателно право);

Р-12. ОТНОСНО: Решение №14435/02.12.2014 г. по адм. дело №11953/2014 г. на Върховен административен съд, Шесто отделение, за отмяна решение на Висшия съдебен съвет по протокол №38/11.08.2014 г., т. 43, с което Татяна Димитрова Шарланджиева не е възстановена на длъжност „следовател” в Национална следствена служба.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

12.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 231 от ЗСВ, ДА ВЪЗСТАНОВИ Татяна Димитрова Шарланджиева на длъжността „следовател” в Националната следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението. 

Мотиви: С решение №14435/02.12.2014 г. по адм. дело №11953/2014 г. Върховният административен съд отмени решението на Висшия съдебен съвет по т. 43 от протокол 38/11.08.2014 г., с което не е прието на предложението на Комисията по предложенията и атестирането и Татяна Шарланджиева Вълчева не е възстановена на длъжността „следовател” в Националната следствена служба. Преписката е върната на Висшия съдебен съвет за ново произнасяне по същество при спазване на задължителните указания, включително и за начина на гласуване – явно, на основание чл. 34 (2) от ЗСВ. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.12.2014 г. 

Р-13. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите – участници в избор за административни ръководители в органите на съдебната власт, публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

13. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 
Административен ръководител –– председател на 
Районен съд – Костинброд
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-091/18.06.2014
Аксиния Борисова 
Атанасова
съдия в РС - Сливница 
/командирована в РС - Костинброд/
96-02-097/19.06.2014
Стефан Марков Стойков
съдия в РС - Костинброд
96-02-126/20.06.2014
Силвия Андреева Житарска - Димитрова
и.ф. адм. ръководител - председател на РС - Бяла Слатина

Административен ръководител –– районен прокурор на Районна прокуратура – Елин Пелин
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-212/28.10.2014
Мария Божидарова Стоянова
прокурор в СРП

Административен ръководител –– военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-242/19.11.2014 
полк. Веселин Стоянов Стоев
зам. адм. ръководител - зам. военно апелативен прокурор на ВоАП

Административен ръководител –– председател на Военно-апелативен съд
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-239/19.11.2014
Пламен Йорданов Петков
следовател в ОСлО в ОП Русе
96-02-258/21.11.2014
Димитър Ангелов Фикиин
съдия във ВоАС

Административен ръководител –– председател на 
Окръжен съд – Велико Търново
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-244/20.11.2014 
Мая Георгиева Маркова - Джамбазова
адм. ръководител - председател на ОС - Велико Търново

Административен ръководител –– районен прокурор на Районна прокуратура - Ямбол
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-245/20.11.2014
Мирослав Илиев Илиев
и.ф. адм. ръководител - районен прокурор на РП - Ямбол
96-02-248/20.11.2014
Мина Желева Грънчарова
прокурор в РП - Ямбол
96-02-251/21.11.2014
Георги Стоянов Георгиев
прокурор в РП - Ямбол
96-02-255/21.11.2014
Стойко Иванов Иванов
адм. ръководител - районен прокурор на РП - Елхово

Административен ръководител –– председател на Районен съд - Габрово
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-250/21.11.2014
Радосвета Добрева Станимирова
зам. адм. ръководител - зам. председател на РС - Габрово
96-02-257/21.11.2014
Христо Тотев Христов
съдия в РС - Габрово

Административен ръководител –– председател на 
Районен съд – Нова Загора
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-247/20.11.2014 
Георги Любенов Йорданов
адм. ръководител - председател на РС - Нова Загора

Административен ръководител –– председател на 
Районен съд – Трън
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-256/21.11.2014 
Михаил Ангелов Алексов
и.ф. адм. ръководител - председател на РС - Трън

Административен ръководител –– окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Пазарджик
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-259/27.11.2014
Васил Малинов Малинов
зам.адм. ръководител - зам.окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
96-02-260/27.11.2014
Георги Христов Кацаров
адм. ръководител - районен прокурор на РП-Пазарджик
96-02-262/28.11.2014
Радослав Георгиев Бакърджиев
прокурор в РП-Пазарджик /командирован в СГП/
96-02-263/28.11.2014
Стойко Иванов Иванов
адм. ръководител - районен прокурор на РП - Елхово

Административен ръководител –– председател на Районен съд - Балчик
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



96-02-261/28.11.2014
Ивелина Димитрова Велчева
и.ф. адм. ръководител - председател на РС - Балчик

13.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъците на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

13.3 ОТЛАГА определянето на дати за избор на административните ръководители в органите на съдебна власт за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането. 

Р-14. ОТНОСНО: Справка относно процедурите за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРИЕМА изготвената информация относно процедурите за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 

14.2. ОТЛАГА за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането обявяване на свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебна власт. 

14.3. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, че следва своевременно да предприемат мерки по обезпечаване и определяне на изпълняващи функциите административни ръководители във всички случаи на овакантяване на длъжността, включително предсрочно прекратяване на мандата. 

Р-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител  – председател на Окръжен съд гр. Велико Търново за поощрение на Иванка Петрова Вачкова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, отличие „служебна благодарност и грамота, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ и парична награда в размер до основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, ДА ПООЩРИ Иванка Петрова Вачкова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.  

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител  – председател на Окръжен съд гр. Велико Търново за освобождаване на Иванка Петрова Вачкова от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1, от ЗСВ, да ОСВОБОДИ Иванка Петрова Вачкова от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Велико Търново, считано от 29.12. 2014 г. 

16.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител –  председател на Районен съд гр. Асеновград, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, за назначаване на Мария Максимова Караджова – съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

17.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Мария Максимова Караджова – съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет. 

17.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител –  районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, за назначаване на Ивайло Володиев Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура  гр. Дупница. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

18.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Ивайло Володиев Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Дупница, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет. 

18.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен, на основание чл. 175, ал. 4 от ЗСВ, за определяне на Мая Павлова Кончарска – съдия в Районен съд гр. Кнежа,  с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кнежа, с ранг „съдия в АС”, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. (вх. № 11-06-1048/10.12.2014 г.)
Приложение: Персонални данни

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

19.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Мая Павлова Кончарска – съдия в Районен съд гр. Кнежа,  с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кнежа, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

19.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 
ІІ. ВЪЗРАЖЕНИЯ
СЛЕД ИЗСЛУШВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС - ЗА НОВА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

В-1. ОТНОСНО: Изготвяне на нова комплексна оценка за периодично атестиране, на основание чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, на Бисер Йорданов Михайлов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП”, след изслушване на заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.11.2014 г. 

С решение на Комисията по предложенията и атестирането по протокол №59/14.10.2014 г., т. П-18, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Бисер Йорданов Михайлов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП”, е изготвена комплексна оценка от атестирането „Много добра” –  92 точки. По повод на изготвената оценка Бисер Йорданов Михайлов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП”, е представил писмено възражение. 

В изпълнение решение на Висшия съдебен съвет по протокол №55 от 27.11.2014 г. възражението е уважено и на основание чл. 205, ал. 3 от ЗСВ на Комисията по предложенията и атестирането е възложено изготвянето на нова комплексна оценка.
Във връзка с горното и след като се запозна с приложените към възражението документи, 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

ИЗГОТВЯ нова комплексна оценка от периодичното атестиране на Бисер Йорданов Михайлов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП” „Много добра” –  99 (деветдесет и девет точки). 

Мотиви: В Част VІІІ, т. 3 „Умение за оптимална организация на работата” увеличава оценката с 5 (пет) точки с оглед показателя за оценяване „Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебна власт, както и натовареността на атестирания прокурор в сравнение с другите прокурори от същия орган на съдебната власт”. Прокурор Михайлов работи при натовареност около и над средната за един прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, видно от данните, представени в Единния формуляр за атестиране.

В Част VІІІ, т. 4 „Експедитивност и дисциплинираност” увеличава оценката с 2 (две) точки с оглед показателя за оценяване „Поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането”. Наложеното на прокурор Михайлов с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №24/20.06.2013 г., на основание чл. 308, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт, дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност като заместник на административния ръководител” на Окръжна прокуратура гр. Перник е отменено с решение №9296 от 03.07.2014 г. по административно дело №16768/2013 г. на Върховния административен съд – петчленен състав.
	
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 Бисер Йорданов Михайлов – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Перник, с ранг „прокурор в АП”.

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 206, във вр. с чл. 205, ал.3 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането «МНОГО ДОБРА» – 99 (деветдесет и девет) точки на Бисер Йорданов Михайлов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП”.

1.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г.

ІІІ. АТЕСТИРАНЕ – ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ КПА

А-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пазарджик за придобиване статут на несменяемост на Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд гр. Пазарджик. 

1.2. Провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд гр. Пазарджик и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 98 (деветдесет и осем) точки.

1.3. ИЗПРАЩА на Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд гр. Пазарджик, резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

А-2. ОТНОСНО: Предложение от  Любослав Ангелов Бояджиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Крумовград, с ранг „прокурор в ОП”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1. На основание чл. 204, ал. 2, т. 4 от ЗСВ провежда периодично атестиране на Любослав Ангелов Бояджиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Крумовград, с ранг „прокурор в ОП”.

2.2. На основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 150 (сто и петдесет точки) точки на Любослав Ангелов Бояджиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Крумовград, с ранг „прокурор в ОП”.

2.3. ИЗПРАЩА на Любослав Ангелов Бояджиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Крумовград, с ранг „прокурор в ОП”, резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

А-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Анна Красимирова Каменова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Анна Красимирова Каменова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”. 

3.2. Провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Анна Красимирова Каменова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП” и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 95 (деветдесет и пет) точки.

3.3. ИЗПРАЩА на Анна Красимирова Каменова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

А-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Клаудия Рангелова Митова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Клаудия Рангелова Митова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“. 

4.2. Провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Клаудия Рангелова Митова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“ и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 95 (деветдесет и пет) точки.

4.3. ИЗПРАЩА на Клаудия Рангелова Митова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

ІV. СЪДИЛИЩА

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК

С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за периодично атестиране на Йова Петкова Проданова - Хаджолян – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Йова Петкова Проданова - Хаджолян – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“.

1.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Йова Петкова Проданова - Хаджолян – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Много добра" - 98 (деветдесет и осем) точки на Йова Петкова Проданова - Хаджолян – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“. 

1.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Йова Петкова Проданова - Хаджолян – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, резултатите от атестирането за запознаване.

С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за периодично атестиране на Дарина Неделчева Рачева - Генадиева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Дарина Неделчева Рачева - Генадиева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“.

2.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Дарина Неделчева Рачева - Генадиева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Много добра" - 97 (деветдесет и седем) точки на Дарина Неделчева Рачева - Генадиева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“. 

2.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Дарина Неделчева Рачева - Генадиева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, резултатите от атестирането за запознаване.

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд гр. Бургас.

3.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, на Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд гр. Бургас, комплексна оценка " ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Добра" - 83 (осемдесет и три) точки на Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд гр. Бургас. 

3.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд гр. Бургас, резултатите от атестирането за запознаване.

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Никопол за периодично атестиране на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол.

4.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Много добра" - 92 (деветдесет и две) точки на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол. 

4.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол, резултатите от атестирането за запознаване.

С-5. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Дупница за периодично атестиране на Иван Божиков Димитров - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Иван Божиков Димитров - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС”.

5.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Иван Божиков Димитров - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС”, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло изготвената оценка от ПАК при Окръжна прокуратура, гр. Благоевград за периодичното атестиране на Иван Божиков като прокурор в периода 01.04.2010 г. – 01.04.2012 г. – „Много добра”- 98 точки.
По отношение изготвената от ПАК при Окръжен съд, гр. Кюстендил оценка за периода 01.04.2012 г. – 02.04.2014, касаеща  работата на  атестирания магистрат в Районен съд, гр. Дупница, Комисията по предложенията и атестирането счита, че в ч. IX, т. 2 – „Умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол” оценката следва да се увеличи с 1 (една) точка, от девет на десет, тъй като в ЕФА липсват негативни констатации по показателите, формиращи оценката по този специфичен критерий. 
В съдийската част Комисията по предложенията и атестирането определя оценка „Много добра”- 96 точки.
С оглед горното определя обща комплексна оценка от периодично атестиране "Много добра" - 97 (деветдесет и седем) точки на Иван Божиков Димитров - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС”. 

5.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Иван Божиков Димитров - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането за запознаване.
 
С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Ирена Асенова Писова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Ирена Асенова Писова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

6.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Ирена Асенова Писова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Много добра" - 93 (деветдесет и три) точки на Ирена Асенова Писова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

6.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Ирена Асенова Писова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането за запознаване.
 
С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Величка Петрова Белева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Величка Петрова Белева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

7.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Величка Петрова Белева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Много добра" - 93 (деветдесет и три) точки на Величка Петрова Белева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

7.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Величка Петрова Белева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането за запознаване.

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Иван Бонев Бонев – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Иван Бонев Бонев – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

8.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Иван Бонев Бонев – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия и с оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Много добра" - 98 (деветдесет и осем) точки на Иван Бонев Бонев – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

8.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Иван Бонев Бонев – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането за запознаване.

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Красимира Димитрова Ванчева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

9.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Красимира Димитрова Ванчева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

9.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Красимира Димитрова Ванчева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на Помощната атестационна комисия
и с оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Много добра" - 99 (деветдесет и девет) точки на Красимира Димитрова Ванчева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

9.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Красимира Димитрова Ванчева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането за запознаване.

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Вера Светославова Найденова – съдия в Районен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

10.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Вера Светославова Найденова – съдия в Районен съд гр. Плевен.

10.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Вера Светославова Найденова – съдия в Районен съд гр. Плевен, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестиране счита, че в Част VІІІ, т.1 „Правни познания и умения за прилагането им” оценката следва да се намали с 2 (две) точки, от двадесет на осемнадесет, предвид данните по показателя „брой потвърдени и отменени актове и основанията за това” За периода на атестиране са отменени 19 съдебни акта, които съставляват 18% от общия брой на обжалваните (104) и 0.7% от подлежащите на обжалване (2440). Изменени са 24 съдебни акта или 23% от обжалваните и 0.9% от подлежащите на обжалване.
В Част VІІІ, т. 2 „Умение за анализ на правнорелевантните факти” оценката следва да се намали с 1 (една) точка, от двадесет на деветнадесет, с оглед показателите, визирани в чл.32 от Методиката за атестиране, които отразяват качеството на правораздаване на атестирания магистрат и се обективират с  цифровите констатации в ч.VIII, т.1. 
В Част VIII, т. 4 „Експедитивност и дисциплинираност оценката следва да се увеличи с 1 (една) точка, от деветнадесет на двадесет – липсват негативни констатации по показателите, визирани в чл.34 от Методиката за атестиране. 
С оглед на това определя комплексна оценка от атестирането "Много добра" - 97 (деветдесет и седем) точки на Вера Светославова Найденова – съдия в Районен съд гр. Плевен. 

10.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Вера Светославова Найденова – съдия в Районен съд гр. Плевен, резултатите от атестирането за запознаване.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Силистра за повишаване на Пламен Неделчев Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Силистра, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

11.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Пламен Неделчев Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Силистра, 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 заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Пловдив за повишаване на Явор Иванов Колев – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС” на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

12.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Явор Иванов Колев – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Пловдив, 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. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Габрово за повишаване на Галин Николов Косев – съдия в Административен съд Габрово, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Галин Николов Косев – съдия в Административен съд Габрово, 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. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.


С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Габрово за повишаване на Иван Никифоров Цонков – съдия в Административен съд гр. Габрово, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Иван Никифоров Цонков – съдия в Административен съд гр. Габрово, 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 заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд – София област за повишаване на Албена Георгиева Радославова – съдия в Административен съд – София област, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Албена Георгиева Радославова – съдия в Административен съд – София област, 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. 

15.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-16. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - председател на Административен съд София-област за повишаване на Вергиния Евелинова Димитрова – съдия в Административен съд София-област, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Вергиния Евелинова Димитрова – съдия в Административен съд София-област, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

16.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Мария Иванова Христова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

17.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Мария Иванова Христова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

17.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Наталия Панайотова Неделчева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

18.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Наталия Панайотова Неделчева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, 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. 

18.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-19. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ловеч за повишаване на Зорница Маринова Ангелова – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

19.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Зорница Маринова Ангелова – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, 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. 

19.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Разлог за повишаване на Яна Цветанова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Разлог, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

20.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Яна Цветанова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Разлог, 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. 

20.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Разлог за повишаване на Албена Такова Момчилова - съдия в Районен съд гр. Разлог, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

21.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Албена Такова Момчилова - съдия в Районен съд гр. Разлог, 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. 

21.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Враца за повишаване на Жанета Ангелова Малинова – съдия в Административен съд гр. 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

22.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Жанета Ангелова Малинова – съдия в Административен съд гр. 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. 

22.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Самоков за повишаване на Янко Венциславов Чавеев – съдия в Районен съд гр. Самоков, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

23.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Янко Венциславов Чавеев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Самоков, 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. 

23.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Маргарита Апостолова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, 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, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

24.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Маргарита Апостолова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, 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. 

24.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

С-25. ОТНОСНО: Решение №9534/08.07.2014 г. на Върховен административен съд - Петчленен състав, ІІ колегия по административно дело № 5695/2014 г. за отмяна решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 43/07.11.2013 г., т. 2, и връщане за ново произнасяне по предложението на административния ръководител – председател на Районен съд гр. Шумен за периодично атестиране на съдия Тодор Николов Тодоров. 


Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

25.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Тодор Николов Тодоров – съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС“.

25.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тодор Николов Тодоров – съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС“.

25.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Ловеч за периодично атестиране на Мария Димова Шолекова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

26.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Мария Димова Шолекова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС“.

26.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Димова Шолекова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС“.

26.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

С-27. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Военноапелативен съд за периодично атестиране на полковник Петьо Славов Петков - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

27.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на полковник Петьо Славов Петков - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

27.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на полковник Петьо Славов Петков - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

27.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-28. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Военноапелативен съд за периодично атестиране на полковник Христо Николов Странджански - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

28.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на полковник Христо Николов Странджански - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

28.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на полковник Христо Николов Странджански - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

28.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-29. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Военноапелативен съд за периодично атестиране на полковник Цаньо Георгиев Ангелов - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

29.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на полковник Цаньо Георгиев Ангелов - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

29.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на полковник Цаньо Георгиев Ангелов - съдия във  Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

29.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Пловдив, за периодично атестиране на Велизар Славчев Русинов – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

30.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Велизар Славчев Русинов – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.

30.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Велизар Славчев Русинов – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.

30.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Димо Георгиев Колев – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

31.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Димо Георгиев Колев – съдия в Районен съд гр. Велико Търново.

31.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димо Георгиев Колев – съдия в Районен съд гр. Велико Търново.

31.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

32.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС“.

32.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС“.

32.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Борислава Илиева Якимова – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

33.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Борислава Илиева Якимова – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“.

33.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Борислава Илиева Якимова – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“.

33.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Милена Атанасова Георгиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

34.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Милена Атанасова Георгиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.

34.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Атанасова Георгиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.

34.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

С-35. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд гр. София за периодично атестиране на Алексей Иванов Иванов – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

35.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Алексей Иванов Иванов – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

35.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Алексей Иванов Иванов – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

35.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Добрин Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

36.1. ПРИЕМА предложението на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Добрин Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
	
36.2. УКАЗВА на административния ръководител на Апелативен съд, гр. Бургас, на основание чл. 204, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Добрин Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, и предложение за комплексна оценка на същия. 

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Несебър за придобиване статут на несменяемост на Петър Славов Петров - съдия в Районен съд гр. Несебър, считано от 01.04.2015г., на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

37.1. ОТКРИВА, на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 196, т. 1 от ЗСВ, процедура по атестиране за придобиване статут на несменяемост на Петър Славов Петров - съдия в Районен съд гр. Несебър.

37.2. На основание чл. 59, ал. 2 от Методиката за атестиране, при спазване принципа на случайния подбор, ВЪЗЛАГА на ....... да извърши проверка на дейността на Петър Славов Петров - съдия в Районен съд гр. Несебър.

37.3. Да се изискат от административния ръководител на  Районен съд гр. Несебър необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно принципно решение на Комисия по предложенията и атестирането по протокол № 40/01.11.2011 г., т. Д-3.

V. ПРОКУРАТУРИ

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК

П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карнобат за периодично атестиране на Щилияна Георгиева Петкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1. ОТЛАГА разглеждането на т. П-1 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г.  

П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Кирил Димитров Кирилов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2. ОТЛАГА разглеждането на т. П-2 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г.  

П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Момчилград за периодично атестиране на Мария Ангелова Михайлова - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3. ОТЛАГА разглеждането на т. П-3 от настоящия дневен ред за заседание на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 13.01.2015 г.

П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Момчилград за периодично атестиране на Емилия Бисерова Моллова - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:


4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Емилия Бисерова Моллова - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”.

4.2. НЕ ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Емилия Бисерова Моллова - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането счита, че:
В Част VІІІ, т.3 «Умение за оптимална организация на работата» оценката следва да се намали с 3 (три) точки, с оглед показателя за оценка по чл. 33 т.4 от Методиката за атестиране – «обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебна власт, както и натовареността на атестирания прокурор в сравнение с другите прокурори от същия орган на съдебна власт» и предвид данните в Част ІV на ЕФ за под средната натовареност на атестирания прокурор за атестационния период в сравнение с натовареността на останалите прокурори в Районна прокуратура – Момчилград и под средната натовареност на Районна прокуратура – Момчилград в сравнение с районните прокуратури в страната.
С оглед на това определя комплексна оценка "Много добра" – 95 (деветдесет и пет) точки на Емилия Бисерова Моллова – прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”.

1.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Емилия Бисерова Моллова - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”, резултатите от атестирането за запознаване.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ

П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за повишаване на Силвия Луканова Соколова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и  ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

5. ОТЛАГА разглеждането на т. П-5 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г.  

П-6. ОТНОСНО: Предложение от полковник Георги Михайлов Атанасов – военен следовател във Военноокръжна  прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

6. ОТЛАГА разглеждането на т. П-6 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г.  

П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Ралица Радославова Милчева - Йорданова – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7. ОТЛАГА разглеждането на т. П-7 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 13.01.2015 г.  

П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Евгения Христова Дъбнишка - Вълчева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8.1. ОТЛАГА разглеждането на т. П-8 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането.

8.2. Да се изиска мотивирано становище от административния ръководител на Окръжна прокуратура - Варна относно повишаването в ранг на Евгения Христова Дъбнишка - Вълчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. Варна, в което подробно да се обоснове с фактически данни наличието на всички предпоставки за приложението на чл. 234 ЗСВ. 

П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Ивелина Стефанова Ангелова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

9.1. ОТЛАГА разглеждането на т. П-9 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането.

9.2. Да се изиска мотивирано становище от административния ръководител на Окръжна прокуратура - Варна относно повишаването в ранг на Ивелина Стефанова Ангелова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. Варна, в което подробно да се обоснове с фактически данни наличието на всички предпоставки за приложението на чл. 234 ЗСВ. 

П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - военноокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура гр. София за повишаване на подполковник Явор Георгиев Бояджиев - военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП“,  на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

П-11. ОТНОСНО: Предложение от Валентина Иванчева Маджарова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Средец, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

11. ОТЛАГА разглеждането на т. П-11 от настоящия дневен ред за следващо заседание. 

11.2. ДА СЕ ИЗИСКА от административния ръководител на Окръжна прокуратура, гр. Бургас мотивирано становище във връзка с повишаването на място в по-горен ранг на Валентина Иванчева Маджарова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Средец, с ранг „прокурор в ОП”. 

11.3. ДА СЕ ИЗИСКА актуална част ІV за периода от 01.01.2014 г. до настоящия момент, която да бъде предоставена на Валентина Иванчева Маджарова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Средец за запознаване срещу подпис преди изпращането й на Комисията по предложенията и атестирането. 

П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тетевен за повишаване на Венцислав Стефанов Вълчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Тетевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

12.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Венцислав Стефанов Вълчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Тетевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тетевен за повишаване на Петър Събов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Тетевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ,   Петър Събов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Тетевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич за периодично атестиране на Атанас Радев Атанасов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Атанас Радев Атанасов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „следовател в НСлС”.

14.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Радев Атанасов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „следовател в НСлС”.

14.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

П-15. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Надежда Георгиева Стоянова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Надежда Георгиева Стоянова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

15.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надежда Георгиева Стоянова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

15.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Чавдар Стоянов Ангелов – заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Чавдар Стоянов Ангелов – заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.

16.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Чавдар Стоянов Ангелов – заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.

16.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

П-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Ивайло Ангелов Хайтов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

17.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Ивайло Ангелов Хайтов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”.

17.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Ангелов Хайтов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”.

17.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

П-18. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Любка Иванова Клисарова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.  

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

18.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на Любка Иванова Клисарова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.

18.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любка Иванова Клисарова – прокурор в Софийска районна прокуратура,              с ранг „прокурор в АП”.

18.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

П-19. ОТНОСНО: Предложение от заместник на административния ръководител – заместник-военнокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на подполковник Янчо Вангелов Зюмбюлев – военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

19.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на подполковник Янчо Вангелов Зюмбюлев – военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.

19.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на подполковник Янчо Вангелов Зюмбюлев – военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.

19.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

П-20. ОТНОСНО: Предложение от заместник на административния ръководител – заместник-военнокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на майор Петър Сирмов Петров – военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

20.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да проведе периодично атестиране на майор Петър Сирмов Петров – военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив.

20.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на майор Петър Сирмов Петров – военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив.

20.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Милко Николаев Гашев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

21.1. ПРИЕМА предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Милко Николаев Гашев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
	
21.2. УКАЗВА на директора на Националната следствена служба, на основание чл. 204, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на следовател Милко Николаев Гашев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Сливен, и предложение за комплексна оценка на същия. 

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново за придобиване статут на несменяемост на Красимир Иванов Стайков – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

22.1. ОТКРИВА, на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 196, т. 1 от ЗСВ, процедура по атестиране за придобиване статут на несменяемост на Красимир Иванов Стайков – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново.

22.2. На основание чл. 59, ал. 2 от Методиката за атестиране, при спазване принципа на случайния подбор, ВЪЗЛАГА на .... да извърши проверка на дейността на Красимир Иванов Стайков – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново.

22.3. Да се изискат от административния ръководител на  Районна прокуратура, гр. Велико Търново необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно принципно решение на Комисия по предложенията и атестирането по протокол № 40/01.11.2011 г., т. Д - 3.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Д-1. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд гр. София за периодично атестиране на Вероника Петрова Николова – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

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 Вероника Петрова Николова – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

1.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вероника Петрова Николова – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

1.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Никопол за периодично атестиране на Биляна Силвионова Кисева – съдия в Районен съд гр. Никопол, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

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 Биляна Силвионова Кисева – съдия в Районен съд гр. Никопол, 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 Биляна Силвионова Кисева – съдия в Районен съд гр. Никопол, с ранг „съдия в ОС“.

2.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Мая Сотирова Кипринска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград (командирована в НСлС), с ранг „следовател в НСлС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

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 Мая Сотирова Кипринска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „следовател в НСлС“.

3.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Сотирова Кипринска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „следовател в НСлС“.

3.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-4. ОТНОСНО:Влязло в сила решение №14611/04.12.2014 г. по адм. дело №11745/2014 г. на Върховен административен съд, Петчленен състав, с което отхвърля жалбата на прокурор Александър Константинов Атанасов срещу решения на Висшия съдебен съвет по протокол №9/27.02.2014 г., т. т. 6.2, 6.3 и 6.4. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

4. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ влязло в сила решение №14611/04.12.2014 г. по адм. дело №11745/2014 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав, с което отхвърля жалбата на прокурор Александър Константинов Атанасов срещу решения на Висшия съдебен съвет по протокол №9/27.02.2014 г., т.т. 6.2, 6.3 и 6.4. 

Д-5. ОТНОСНО: Предложение от Андон Георгиев Миталов - съдия в Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия в АС“, за извънредно периодично атестиране на основание чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител. 

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 Андон Георгиев Миталов - съдия в Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия в АС“.

5.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Андон Георгиев Миталов - съдия в Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия в АС“.

5.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Драгомир Трифонов Енчев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „Следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

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 Драгомир Трифонов Енчев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

6.2. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ПРИЕМЕ, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Драгомир Трифонов Енчев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.

6.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне.

Д-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Стара Загора за придобиване статут на несменяемост на Трифон Иванов Минчев - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Трифон Иванов Минчев - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”. 

7.2. Провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Трифон Иванов Минчев - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС” и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 97 (деветдесет и седем) точки.

7.3. ИЗПРАЩА на Трифон Иванов Минчев - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

Д-8. ОТНОСНО: Предложение от Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8.1. На основание чл. 204, ал. 2, т. 4 от ЗСВ провежда периодично атестиране на Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.

8.2. На основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 147 (сто четиридесет и седем) точки на Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.

8.3. ИЗПРАЩА на Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането, за запознаване, ведно с изисканите материали.

Д-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ботевград за придобиване статут на несменяемост на Цветан Христов Петков – прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

9.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Цветан Христов Петков – прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград. 

9.2. Провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Цветан Христов Петков – прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 95 (деветдесет и пет) точки.

9.3. ИЗПРАЩА на Цветан Христов Петков – прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград, резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

Д-10. ОТНОСНО: Предложение от Катя Иванова Евтимова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево, с ранг „прокурор в АП”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

10.1. На основание чл. 204, ал. 2, т. 4 от ЗСВ провежда периодично атестиране на Катя Иванова Евтимова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево, с ранг „прокурор в АП”.

10.2. На основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 147 (сто четиридесет и седем) точки на Катя Иванова Евтимова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево, с ранг „прокурор в АП”.

10.3. ИЗПРАЩА на Катя Иванова Евтимова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево, с ранг „прокурор в АП”, резултатите от атестирането, за запознаване, ведно с изисканите материали.

Д-11. ОТНОСНО: Предложение от Ангел Петров Танев - прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа, (към момента на предложението - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кнежа) с ранг „прокурор в АП”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

11.1. На основание чл. 204, ал. 2, т. 4 от ЗСВ провежда периодично атестиране на Ангел Петров Танев - прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа, с ранг „прокурор в АП”.

11.2. На основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 94 (деветдесет и четири) точки на Ангел Петров Танев - прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа, с ранг „прокурор в АП”.

11.3. ИЗПРАЩА на Ангел Петров Танев - прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа, с ранг „прокурор в АП”, резултатите от атестирането, за запознаване, ведно с изисканите материали.

Д-12. ОТНОСНО: Допълване на решение на Висшия съдебен съвет по протокол №57/04.12.2014 г., д.т. 1.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

12.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 41, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, ДА ДОПЪЛНИ решението си по протокол №57/04.12.2014 г., д. т. 1, като преди израза „считано от” се добави „с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС”. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-13. ОТНОСНО: Заявление от полковник Владимир Цонев Димитров за освобождаване от  и. ф. административен ръководител - председател на Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, както и от заеманата длъжност „съдия” във Военноапелативен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

13.1.ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Владимир Цонев Димитров - изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от длъжността „съдия” във Военноапелативен съд, както и от „изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Военноапелативен съд, считано от датата на вземане на решението. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-14. ОТНОСНО: Предложение от полковник Владимир Цонев Димитров - и. ф. административен ръководител - председател на Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“,  за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

14. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-14 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането. 

Д-15. ОТНОСНО: Предложение за определяне на полковник Цаньо Георгиев  Ангелов – съдия във Военноапелативен съд, с ранг съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Военноапелативен съд, с ранг съдия във ВКС и ВАС”.  

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Цаньо Георгиев Ангелов – съдия във Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” за „изпълняващ функциите – административен ръководител – председател” на Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 17.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител –  председател на Окръжен съд гр. Добрич, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, за назначаване на Петър Петков Монев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Петър Петков Монев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет. 

16.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-17. ОТНОСНО: Молба от Димитър Здравков Диамандиев за освобождаване от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” и назначаване на длъжност „прокурор” в  Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

17.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1, ДА ОСВОБОДИ Димитър Здравков Диамандиев – прокурор в Апелативна прокуратура, гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура, гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението. 

17.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 15.01.2015 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-18. ОТНОСНО: Отлагане на изборите за административни ръководители, насрочени за 17 и 18.12.2014 г.  

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

18.1. ОТЛАГА изборите за административни ръководители в органите на съдебна власт, насрочени за 17 и 18.12.2014 г.. 

18.2. ОПРЕДЕЛЯ дати за избор, както следва: 
- Районен съд, гр. Ямбол – 15.01.2015 г., 
- Военноокръжен съд, гр. Пловдив – 05.02.2015 г., 
- Районен съд, гр. Враца - 12.02.2015 г.
- Районна прокуратура, гр. Костинброд – 12.02.2015 г.
- Окръжна прокуратура, гр. Габрово - 05.03.2015 г. 
- Районен съд, гр. Добрич – 05.03.2015 г. 

Д-19. ОТНОСНО:Предложение от Главния прокурор на Република България за съкращаване, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. София и разкриване на 1 (една) длъжност прокурор във Военноапелативна прокуратура. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

19.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 1, т .3, от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ 1 (една) длъжност „прокурор” във Военноокръжна прокуратура гр. София, считано от датата на вземане на решението. 

19.2.ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 1, т .3, от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност „прокурор” във Военноапелативна прокуратура, считано от датата на вземане на решението. 

19.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.12.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Лида Сашева Осипова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

20.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Лида Сашева Осипова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“. 

20.2. Провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Лида Сашева Осипова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“ и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 95 (деветдесет и пет) точки.

20.3. ИЗПРАЩА на Лида Сашева Осипова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

Д-21. ОТНОСНО: Годишно планиране на процедурите по атестиране за 2015 г. в Комисията по предложенията и атестирането.   

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

21. ПРИЕМА изготвеното планиране на процедурите по атестиране за 2015 г. 

Д-22. ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Комисията по предложенията и атестирането по реда на чл. 4, ал. 2 от Вътрешните правила за организацията на дейността на комисията.  

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

22.1. ОСВОБОЖДАВА г-н Камен Ситнилски от длъжност „заместник-председател” на Комисията по предложенията и атестирането. 
22.2 ИЗБИРА за заместник-председател на Комисията по предложенията и атестирането по реда на чл. 4, ал. 2 от Вътрешните правила за организацията на дейността на комисията г-н Румен Боев – член на Висшия съдебен съвет. 

Д-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Хасково за определяне на Мария Атанасова Кръстева– съдия в Районен съд гр. Харманли, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд гр. Харманли, с ранг „съдия в АС”.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

23.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Мария Атанасова Кръстева– съдия в Районен съд гр. Харманли, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд гр. Харманли, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 29.12.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

23.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.12.20014 г. 

Д-24. ОТНОСНО: Предложение от Спасимир Спасов Здравчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Първомай, с ранг „съдия в АС“, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

24.1. На основание чл. 204, ал. 2, т. 4 от ЗСВ провежда периодично атестиране на от Спасимир Спасов Здравчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Първомай, с ранг „съдия в АС“.

24.2. На основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 145 (сто четиридесет и пет) точки на от Спасимир Спасов Здравчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Първомай, с ранг „съдия в АС“.

24.3. ИЗПРАЩА на от Спасимир Спасов Здравчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Първомай, с ранг „съдия в АС“, резултатите от атестирането, за запознаване, ведно с изисканите материали.

Д-25. ОТНОСНО:Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас за определяне на Чанко Петков Петков – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд гр. Малко Търново.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

25.1.ПРЕДЛАГА НА ВСС, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Чанко Петков Петков – съдия в Районен съд, гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”, за „изпълняващ функциите административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Малко Търново, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет, считано от 23.12.2014 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

25.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.12.20014 г. 

Д-26. ОТНОСНО: Откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Окръжна прокуратура, гр. Кърджали в Окръжна прокуратура, гр. Пловдив. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:
26.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Окръжна прокуратура, гр. Кърджали в Окръжна прокуратура,  гр. Пловдив. 
26.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура, гр. Кърджали, че следва надлежно да уведоми прокурорите в Окръжна прокуратура, гр. Кърджали за решението на Комисията по предложенията и атестирането по т. 26.1. и за възможността в 7-дневен срок да подадат заявления за участие в откритата процедура за преназначаване без конкурс по реда на чл. 194 от ЗСВ в Окръжна прокуратура, гр. Пловдив, като желаещите да се преместят следва да подадат заявление с приложени мотиви за преместване.  

Д-27. ОТНОСНО: Възобновяване на процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд спряна с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №59/10.12.2014 г. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

27.1 ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ВЪЗОБНОВИ процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд, спряна с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №59/10.12.2014 г. 

27.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 17.12.2014 г. 

(Закриване на заседанието – 11,45 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:
МИЛКА ИТОВА (п)


