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


Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д 

за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите 
при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 
насрочено за 17.12.2018 г. (понеделник) от 09:30 часа 
в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3


РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Заявление от Ивайло Христов Родопски - съдия в Районен съд - Костинброд за отказ от участие в обявените, с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.), конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища - гражданска колегия и търговска колегия. 

Р-2. ОТНОСНО: Извлечение от решение на „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/13.12.2018 г., т. 1, във връзка с открита процедура за преместване по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски районен съд. 

Р-3. ОТНОСНО: Извлечение от решение на „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/13.12.2018 г., т. 2, във връзка с открита процедура за преместване по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски градски съд, гражданско отделение. 

Р-4. ОТНОСНО: Извлечение от решение на „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/13.12.2018 г., т. 3, във връзка с открита процедура за преместване по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Специализирания наказателен съд.

Р-5. ОТНОСНО: Извлечение от решение на „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/13.12.2018 г., т. 5, във връзка с обсъждане щатната численост на Апелативния специализиран наказателен съд.






ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Константин Калчев Калчев - съдия в Административен съд - Велико Търново, с ранг „съдия в ОС”. 

С-2. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Елена Любомирова Донкова - съдия в Районен съд - Враца, с ранг „съдия в ОС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 11/16.04.2018 г., т. 1.6.

С-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Валентина Драгиева Иванова - съдия в Районен съд - Велинград, с ранг „съдия в АС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 12/23.04.2018 г., т. 12.8.

С-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Светлана  Николаева Рачева - Янева - съдия в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 11/16.04.2018 г., т. 1.4.

С-5. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Наталия Петрова Лаловска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Диан Григоров Василев - административен ръководител - председател на Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

С-7. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Даниела Димитрова Недева - съдия в Административен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мариета Спасова Спасова - административен ръководител - председател на Районен съд - Дряново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-9. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Бургас за повишаване на Мариета Димитрова Бушандрова  - съдия в Районен съд - Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 

С-10. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Бургас за повишаване на Магдалена Стоянова Маринова - съдия в Районен съд - Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 



С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд – Русе, за повишаване на Десислава Николаева  Великова - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

С-12. ОТНОСНО: Предложение от Таня Петрова Киркова - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Ивайловград, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик за предварително атестиране на Христина Петкова Юрукова -  съдия в Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в ОС“,  както и за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Разград за периодично атестиране на Димитринка Емилова Купринджийска -  административен ръководител - председател на Районен съд - Исперих, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - София за периодично атестиране на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Бисерка Василева Памукова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“. 

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Мария Георгиева Коюва - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“. 

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Ивиана Димчева Йорданова – Наумова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“. 

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Албена Такова Момчилова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Пенка Иванова Велинова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“. 

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Цветелина Славчева Кържева - Тенева - съдия в Софийски районен съд,               с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ ПО НОВИЯ РЕД

С-22. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мира Симеонова Мирчева - съдия в Районен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в ОС”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/
            КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ

