ПРОТОКОЛ №21
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 25.06.2018 г. 

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

Отсъстват: Атанаска Дишева, Виолета Главинова, Олга Керелска и Даниела Марчева

На заседанието присъстваха: 
Цветанка Тиганчева - началник-отдел „Конкурси на магистрати“, 
Николина Георгиева - началник-отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии“. 

Протоколирал: Илиана Атанасова

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Назначаване на младши съдии, по обявен конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №3/22.01.2015 г., на длъжност „съдия“ в районните съдилища, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ.

След проведено гласуване и с 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Благоевград за продължаване срока на назначението, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на младши съдия Димитър Куртев Демирев.
Мотиви: Въпреки, че нормата на процесуалния закон, а именно чл. 258, ал. 1 от НПК поставя изискване за неизменност на съдебния състав по наказателно дело с даден ход на съдебното следствие, което означава, че съдията-докладчик довършва участието си до приключване на делото в съответната инстанция, в практиката си по кадровите назначения Съдийската колегия на ВСС изрично възлага на преназначените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела. С оглед на което Комисията счита искането на административния ръководител - председател на ОС – Благоевград за удължаване срока на назначението на младши съдия Димитър Демирев поради наличието на висящо наказателно дело за неоснователно. Липсват пречки след назначаването му на длъжност „съдия“ в РС – Благоевград, младши съдия Димитър Демирев да довърши участието си в нохд № 458/2016 г. по описа на ОС - Благоевград, като с оглед на практиката си досега, комисията ще предложи на колегията да вземе изрично решение за такова довършване, касаещо всички преназначени магистрати. 

1.2.1 Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след изтегления жребий, ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Веселина Любенова Павлова - младши съдия в Окръжен съд - Враца, на длъжност „съдия“ в Районен съд – ………….., с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 07.07.2018 г.

1.2.2 Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след изтегления жребий, ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Светозар Любомиров Георгиев - младши съдия в Окръжен съд - Враца, на длъжност „съдия“ в Районен съд – ………….., с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 19.07.2018 г.

1.3. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА ПРОДЪЛЖИ срока на назначението с до 3 (три) месеца,  на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Ивета Венциславова Иванова - младши съдия в Окръжен съд - Перник, считано от 07.07.2018 г. 
Мотиви: С решение по протокол №18 от заседанието, проведено на 04.06.2018 г.,  Комисията по атестирането и конкурсите внесе предложение в Съдийската колегия на ВСС за съкращаване на 1(една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Радомир и разкриването й в Районен съд – Перник във връзка с устройването на младшия съдия от Окръжен съд - Перник - Ивета Венциславова Иванова с изтичащ на 06.07.2018 г. срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ. С оглед предстоящото произнасяне на Съдийската колегия на ВСС по това предложение /решение на СК по пр. №20/19.06.2018 г. за отлагане разглеждането за заседанието си, насрочено за 26.06.2018 г./ и евентуалното отнасяне разрешаването на този въпрос до Пленума на ВСС се  налага срокът на назначението на младшия съдия да бъде удължен с до 3 (три) месеца.

1.4. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Поля Петрова Сакутова - младши съдия в Окръжен съд - Кърджали, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 07.07.2018 г.
Мотиви: Младши съдия Поля Петрова Сакутова, чийто срок на назначение в Окръжен съд – Кърджали изтича на 06.07.2018 г., заявява желание за назначаване в Районен съд - Пловдив. Административният ръководител – председател на ОС – Кърджали не възразява младшият магистрат да бъде назначен в районен съд от друг съдебен район, поради липса на свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища от съдебния район на ОС – Кърджали. Съобразно критериите за подбор, разписани в решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. 27/06.12.2016 г., при липса на възможност за устройване на младшите съдии с изтичащ срок в съдебния район на окръжния съд на назначението им, следва да се пристъпи към изследване на възможностите за обезпечаване оставането им в съответния апелативен район. 
Така в Районен съд – Пловдив (който е й най-натоварен сред районните съдилища в апелативния район), след предвиждане назначаването на четиримата младши съдии от Окръжен съд - Пловдив, остават две други свободни длъжности, на една от които може да бъде назначена младши съдия Поля Сакутова.

1.5. Отменя решението си по пр. №20/18.06.2018 г., т. 10.25. за определяне чрез жребий на младшия съдия в Окръжен съд - Хасково, който да се назначи на длъжност „съдия" в Районен съд – Свиленград.

1.5.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Десислава Иванова Тодорова - младши съдия в Окръжен съд - Хасково, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 07.07.2018 г.

1.5.2. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Радина Василева Хаджикирева - младши съдия в Окръжен съд - Хасково, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 07.07.2018 г.
Мотиви:  В Окръжен съд - Хасково младшите магистрати с изтичащ по чл. 240 от ЗСВ срок са Десислава Иванова Тодорова и Радина Василева Хаджикирева. Към момента на предходното решение на комисията, налице беше само една свободна длъжност „съдия" в съдебния район на Окръжен съд - Хасково, а именно в Районен съд – Свиленград. С оглед наличието само на една свободна длъжност в съдебния район и липсата на следващ критерий за избор между младшите съдии, Комисията счете за целесъобразно да бъде изтеглен жребий за определяне на случаен принцип кой от двамата младши магистрати да бъде назначен на длъжността „съдия" в Районен съд – Свиленград. Към днешна дата свободните длъжности „съдия" в Районен съд – Свиленград са вече две, следа като на 19.06.2018 г. почина магистрат в този орган на съдебната власт. В тази връзка и с оглед първия законов принцип за преимуществено обезпечаване оставането на младшите съдии в съдебния район на окръжния съд, където са назначени, Комисията счита, че е налице възможност за устройване и на двамата младши магистрати с изтичащ срок в съдебния район на ОС – Хасково чрез назначаването им на длъжност „съдия“в РС – Свиленград.

1.6. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА ПРОДЪЛЖИ срока на назначението с до 6 (шест) месеца,  на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Илина Венциславова Джукова - младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 07.07.2018 г. 
Мотиви: Административният ръководител – председател на  Окръжен съд – Велико Търново изразява становище, според което с оглед промененото желание на младши съдия Илина Венциславова Джукова за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, се налага удължаване на нейния срок на назначение. Председателят отчита възможността в рамките на удължения срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ в съдебния район на ОС – Велико Търново да се освободи длъжност за съдия с оглед на откритата процедура за избор на административен ръководител на Районен съд – Горна Оряховица и участието в нея на кандидат – съдия от същия орган на съдебната власт. Като съобрази това и като разгледа по реда на т. 1 от решение на Съдийската колегия по протокол №27/06.12.2016 г, актуалното кадрово състояние на районните съдилища в съдебния район на ОС – Велико Търново,  констатирайки липсата на други свободни длъжности, на които да бъде устроен младшият съдия с изтичащ срок, Комисията счита, че е необходимо удължаване срока на назначението му с до шест месеца.

1.7. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА ПРОДЪЛЖИ срока на назначението с до 6 (шест) месеца,  на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Атанас Василев Димитров - младши съдия в Окръжен съд – Русе, считано от 07.07.2018 г. 
Мотиви: Младши съдия Атанас Василев Димитров, чийто срок на назначение в Окръжен съд – Русе изтича на 06.07.2018 г., заявява желание за назначаване в Районен съд – Русе или в друг, близък до гр. Русе районен съд. Административният ръководител - председател на ОС – Русе е направил предложение за разкриване на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе или в Районен съд – Бяла, на която да бъде назначен младши съдия Атанас Димитров. В тази връзка Комисията с решение по пр. №20/18.06.2018 г., т. Р – 10.36 изиска от Комисия „Съдебна карта натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС становище къде да бъде съкратена длъжност и съответно къде да бъде разкрита - в Районен съд – Русе или в Районен съд – Бяла, с оглед необходимостта от устройване на младшия съдия. С решение по пр. №20/21.06.2018 г., т. 2 КСКНСС предлага на КАК до разрешаване на този въпрос, да бъде удължен срокът на назначение на младши съдия Атанас Димитров, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ.

1.8. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.06.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-2. ОТНОСНО: Проект на решение за назначаване на кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища по обявен конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №5/01.02.2017 г., успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието. 

След проведено гласуване и с 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Павел Георгиев Панов на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 02.07.2018 г. 

2.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Неделина Димитрова Симова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 02.07.2018 г. 

2.3. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Марина Евгениева Гюрова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 02.07.2018 г. 

2.4. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Таня Кунева Николова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Варна, считано от 02.07.2018 г. 

2.5. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Ива Цветозарова Нешева на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 02.07.2018 г. 

2.6. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Анна Димитрова Дъбова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Пловдив, считано от 02.07.2018 г. 

2.7. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Кристиян Росенов Трендафилов на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 02.07.2018 г. 

2.8. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Марина Иванова Мавродиева  на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Бургас, считано от 02.07.2018 г. 

2.9. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Иван Валериев Никифорски на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Враца, считано от 02.07.2018 г. 

2.10. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Габриела Димитрова Лазарова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 02.07.2018 г. 

2.11. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Ваня Василева Ванева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Бургас, считано от 02.07.2018 г.

2.12. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Силвия Георгиева Иванова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Плевен, считано от 02.07.2018 г. 

2.13. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Светослав Тихомиров Спасенов на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 02.07.2018 г. 

2.14. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Радмила Ивайлова Миразчийска на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 02.07.2018 г. 

2.15. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Ивайло Юлиянов Колев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 02.07.2018 г. 

2.16. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Димитър Георгиев Цончев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - София, считано от 02.07.2018 г. 

2.17. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Симона Пламенова Кирилова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Перник, считано от 02.07.2018 г. 

2.18. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Мария Милкова Дългичева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Габрово, считано от 02.07.2018 г. 

2.19. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Никола Дойчинов Дойчев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна, считано от 02.07.2018 г. 

2.20. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Кристина Николаева Костадинова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Перник, считано от 02.07.2018 г. 

2.21. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Тонка Ванева Мархолева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Ямбол, считано от 02.07.2018 г. 

2.22. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Аспарух Емилов Христов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Благоевград, считано от 02.07.2018 г. 

2.23. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Ненка Кръстева Цветанкова-Ташева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Шумен, считано от 02.07.2018 г. 

2.24. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Ангел Петров Ташев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Разград, считано от 02.07.2018 г. 

2.25. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Деян Стоянов Вътов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Смолян, считано от 02.07.2018 г. 

2.26. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Симона Василева Навущанова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, считано от 02.07.2018 г. 

2.27. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Зорница Иванова Тодорова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Русе, считано от 02.07.2018 г. 

2.28. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Кристиан Бориславов Гюрчев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Ловеч, считано от 02.07.2018 г. 

2.29. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Силвия Лъчезарова Алексиева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Сливен, считано от 02.07.2018 г. 

*Забележка: Кандидатът за длъжността „младши съдия“ за Окръжен съд – Шумен - Соня Ангелова Стефанова (одобрена в окончателен списък, приет с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/25.07.2017 г., т. 32.24) е с прекъснато обучение в Националния институт на правосъдието, съгласно протокол №103/13.11.2017 г. на НИП. Същата следва да бъде назначена с випуск 2018-2019 г.

2.30. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.06.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-3. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидата - участник в процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 26/20.06.2017 г. (обн. ДВ, бр. 52/30.06.2017 г.)

След проведено гласуване и с 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. ДОПУСКА, на основание чл.194а, ал. 2 от ЗСВ, до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административeн ръководител – председател“ на Районен съд - Златоград, обявена с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 26/20.06.2017 г. (обн. ДВ, бр. 52/30.06.2017г.) следния кандидат:
Административен ръководител - председател на 
Районен съд - Златоград
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



ВСС-10408/27.07.2017
Сунай Юсеин Осман
Съдия в  РС - Ардино

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

3.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи дата - 17.07.2018 г. за  провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд - Златоград.

3.4. Внася предложението по т. 3.3. в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.06.2018 г., за разглеждане и произнасяне.


Р-4. ОТНОСНО: Молба от Минко Недялков Минков за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Габрово, както и от длъжността „съдия“ в Окръжен съд - Габрово, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.  

След проведено гласуване и с 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,  ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Минко Недялков Минков от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Габрово, както и от длъжността „съдия, считано от 16.07.2018 г. 

4.4. Внася предложението по т. 4.1. в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

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

След проведено гласуване и с 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Предлага на Съдийска колегия на ВСС да ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., Росица Георгиева Калугерова – съдия в Районен съд - Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд- Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 04.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

Мотиви: В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №45/07.11.2017 г. и с оглед изтичащия на 03.07.2018 г. мандат на административния ръководител – председател на Районен съд- Сандански, Комисията служебно събра и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател на съда. Видно от поименното щатно разписание Районен съд - Сандански има седем заети длъжности „съдия“, като четирима от тях притежават ранг „съдия във ВКС и ВАС”, а именно: съдия Росица Георгиева Калугерова, съдия Бистра Николова Бакалова, съдия Димитър Костадинов Узунов и съдия Стойка Илиева Янева - Мирчева. Съобразно разпоредбата на чл. 237, ал. 1, т. 3, при равни длъжности и ранг, за да се определи старшинството между тях следва да се вземе предвид третият критерий – продължителност на прослуженото време на заеманата длъжност. Видно от данните от кадровите досиета на магистратите и съответно решенията за назначаването им на длъжност „съдия“в Районен съд- Сандански с най – продължителен стаж на тази длъжност е съдия Росица Георгиева Калугерова (22 г. 2 м. и 17 дни). С оглед на така определеното старшинство, Комисията счита, че изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Районен съд - Сандански  следва да бъде съдия Росица Георгиева Калугерова.

5.2. Внася предложението по т. 5.1. в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 26.06.2018 г., за разглеждане и произнасяне.



Р-6. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване, на основание               чл. 169, ал. 5, от ЗСВ, на Николинка Крумова Бузова - административен ръководител - председател на Районен съд - Сандански на длъжност „съдия“ в Районен съд - Сандански.

След проведено гласуване и с 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийска колегия на ВСС да ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Николинка Крумова Бузова – административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на заеманата преди избора й за административен ръководител длъжност „съдия“ в Районен съд – Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 04.07.2018 г. 

6.2. Внася предложението по т. 6.1. в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 26.06.2018 г., за разглеждане и произнасяне.


Р-7. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване, на основание                 чл. 169, ал. 5, от ЗСВ, на Свилен Русев Александров - административен ръководител - председател на Военен съд - София  на длъжност „съдия“ във Военноапелативен съд - София.

След проведено гласуване и с 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Предлага на Съдийска колегия на ВСС да ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Свилен Русев Александров – административен ръководител – председател на Военен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на заеманата преди избора му за административен ръководител длъжност „съдия“ във Военно - апелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 02.07.2018 г. 

7.2. Внася предложението по т. 7.1. в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 26.06.2018 г., за разглеждане и произнасяне.





Р-8. ОТНОСНО: Жалба от Стефка Атанасова Янкова - Котрулева до Върховния административен съд  против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 2.6 от протокол № 18/05.06.2018 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Приема за сведение жалбата от Стефка Атанасова Янкова - Котрулева до Върховния административен съд  против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 2.6 от протокол № 18/05.06.2018 г.


Р-9. ОТНОСНО: Проект  на становище по чл. 169, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители - заместник-председатели в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Яни Георгиев Гайдурлиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Яни Георгиев Гайдурлиев - съдия в Окръжен съд - Бургас. 

9.2. Изпраща, на основание чл. 6, ал. 3 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители - заместник-председатели в органите на съдебната власт,  становището по т. 9.1. на Яни Георгиев Гайдурлиев - съдия в Окръжен съд - Бургас.  


Р-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за назначаване на Яни Георгиев Гайдурлиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:



10.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 160, във връзка с чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, Петя Иванова Петрова - Дакова - съдия в  Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Бургас. 

10.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Яни Георгиев Гайдурлиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС.

10.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Петя Иванова Петрова - Дакова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Бургас длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Яни Георгиев Гайдурлиев - съдия в Окръжен съд - Бургас в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Бургас. 

10.4. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 26.06.2018 г., за разглеждане и произнасяне.


ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

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

На Комисията са предложени два варианта на констатации и словесна оценка по част VIII на ЕФА относно работата на съдия Крънчева като заместник-председател на Софийски градски съд и ръководител на Наказателно отделение. Първият вариант с предложена словесна оценка „Добра“ е изготвен от г-жа Бонка Янкова – докладчик в състава, а вторият вариант с предложена словесна оценка „Много добра“ е предложен от г-жа Вероника Имова и г-н Драгомир Кояджиков - членове на атестационния състав.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДА решение по т. 5.1 от протокол № 14/10.05.2018 г. и ПРИЕМА словесна оценка „Добра“ за работата на съдия Петя Георгиева Крънчева - Тропчева като заместник на административния ръководител - заместник-председател на Софийски градски съд.
(Решението по т. 1.1 е прието с 10 гласа „За“ и 3 гласа „Против“ –                             г-жа Вероника Имова, г-н Драгомир Кояджиков и г-жа Любка Анднова). 

Решението е прието с особено мнение на г-жа Вероника Имова и                                г-н Драгомир Кояджиков по отношение на констатациите и словесната оценка по част VIII на ЕФА относно работата на съдия Крънчева като заместник-председател на Софийски градски съд и ръководител на Наказателно отделение. 

1.2. С оглед решението по т. 1.1 и останалите решения по т. 5 от протокол № 14/10.05.2018 г., ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Петя Георгиева Крънчева - Тропчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-2. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд - София във връзка с решение по протокол № 6/19.02.2018 г., т. Р-5.1. 
(Решението по т. С-2 е взето без участието на г-жа Бонка Янкова и                         г-жа Иванка Шкодрова) 
След проведено гласуване и с 11 гласа „За“


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 96 (деветдесет и шест) точки на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Деница Вълева Вълкова - Петкова - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.2.
(Решението по т. С-3 е взето без участието на г-жа Бонка Янкова и                           г-жа Иванка Шкодрова) 
След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Деница Вълева Вълкова - Петкова - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 99 (деветдесет и девет) точки на Деница Вълева Вълкова - Петкова - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Деница Вълева Вълкова - Петкова - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Даниела Росенова Иванова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.2. 
 (Решението по т. С-4 е взето без участието на г-н Драгомир Кояджиков,  г-жа Бонка Янкова и г-жа Иванка Шкодрова) 
След проведено гласуване и с 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Даниела Росенова Иванова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 96 (деветдесет и шест) точки на Даниела Росенова Иванова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Даниела Росенова Иванова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Елена Кръстева Каракашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.2. 
 (Решението по т. С-5 е взето без участието на г-жа Иванка Шкодрова и                  г-жа Бонка Янкова) 
След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Елена Кръстева Каракашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 99 (деветдесет и девет) точки на Елена Кръстева Каракашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Елена Кръстева Каракашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.3.2. 
 (Решението по т. С-6 е взето без участието на г-жа Иванка Шкодрова и                  г-жа Бонка Янкова) 
След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 98 (деветдесет и осем) точки на Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Велико Търново за предварително атестиране на Илина Венциславова Джукова - младши съдия в Окръжен съд - Велико Търново. 
 
След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Илина Венциславова Джукова - младши съдия в Окръжен съд - Велико Търново.

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 100 (сто) точки на Илина Венциславова Джукова - младши съдия в Окръжен съд - Велико Търново.

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Илина Венциславова Джукова - младши съдия в Окръжен съд - Велико Търново, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Враца за предварително атестиране на Веселина Любенова Павлова - младши съдия в Окръжен съд - Враца. 

След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Веселина Любенова Павлова - младши съдия в Окръжен съд - Враца.

8.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 99 (деветдесет и девет) точки на Веселина Любенова Павлова - младши съдия в Окръжен съд - Враца.

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Веселина Любенова Павлова - младши съдия в Окръжен съд - Враца, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Варна за предварително атестиране на Пламен Петев Танев - младши съдия в Окръжен съд - Варна. 

След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Пламен Петев Танев - младши съдия в Окръжен съд - Варна.

9.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 100 (сто) точки на Пламен Петев Танев - младши съдия в Окръжен съд - Варна.

9.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Пламен Петев Танев - младши съдия в Окръжен съд - Варна, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за предварително атестиране на Мартин Рачков Баев - младши съдия в Окръжен съд - Бургас. 

След проведено гласуване и с 11 гласа „За“
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Мартин Рачков Баев - младши съдия в Окръжен съд - Бургас.

10.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 100 (сто) точки на Мартин Рачков Баев - младши съдия в Окръжен съд - Бургас.

10.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мартин Рачков Баев - младши съдия в Окръжен съд - Бургас, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Варна за предварително атестиране на Неделина Евгениева Маринова - Парашкевова - младши съдия в Окръжен съд - Варна. 
След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Неделина Евгениева Маринова - Парашкевова - младши съдия в Окръжен съд - Варна.

11.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 100 (сто) точки на Неделина Евгениева Маринова - Парашкевова - младши съдия в Окръжен съд - Варна.

11.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Неделина Евгениева Маринова - Парашкевова - младши съдия в Окръжен съд - Варна, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-12. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Стефан Йорданов Илиев  - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.2. 

(Решението по т. С-12 е взето без участието на г-жа Бонка Янкова и                     г-жа Иванка Шкодрова) 

След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Стефан Йорданов Илиев  - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

12.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 98 (деветдесет и осем) точки на Стефан Йорданов Илиев  - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

12.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Стефан Йорданов Илиев  - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-13. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Десислава Любомирова Попколева - и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.1.
(Решението по т. С-12 е взето без участието на г-жа Мариана Костова и                     г-жа Деспина Георгиева) 
След проведено гласуване и с 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Десислава Любомирова Попколева - и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

13.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 99 (деветдесет и девет) точки на Десислава Любомирова Попколева - и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

13.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Десислава Любомирова Попколева - и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Монтана за предварително атестиране на Калин Валентинов Иванов - младши съдия в Окръжен съд - Монтана.                   

След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Калин Валентинов Иванов - младши съдия в Окръжен съд - Монтана.

14.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" - 97 (деветдесет и седем) точки на Калин Валентинов Иванов - младши съдия в Окръжен съд - Монтана.

14.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Калин Валентинов Иванов - младши съдия в Окръжен съд - Монтана, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Русе за предварително атестиране на Атанас Василев Димитров - младши съдия в Окръжен съд - Русе. 

След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Атанас Василев Димитров - младши съдия в Окръжен съд - Русе.

15.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" - 99 (деветдесет и девет) точки на Атанас Василев Димитров - младши съдия в Окръжен съд - Русе.

15.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Атанас Василев Димитров - младши съдия в Окръжен съд – Русе, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Благоевград за предварително атестиране на Кристина Евгениева Панкова - съдия в Районен съд - Благоевград. 

След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Кристина Евгениева Панкова - съдия в Районен съд - Благоевград.

16.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 96 (деветдесет и шест) точки на Кристина Евгениева Панкова - съдия в Районен съд - Благоевград.
16.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Кристина Евгениева Панкова - съдия в Районен съд - Благоевград, резултатите от атестирането за запознаване. 

С-17. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за периодично атестиране на Светлин Иванов Иванов - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

17.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 97 (деветдесет и седем) точки на Светлин Иванов Иванов - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

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

С-18. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд за предварително атестиране на Десислава Стоянова Влайкова - младши съдия в Софийски градски съд. 

След проведено гласуване и с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Десислава Стоянова Влайкова - младши съдия в Софийски градски съд. 

18.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 100 (сто) точки на Десислава Стоянова Влайкова - младши съдия в Софийски градски съд.

18.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Десислава Стоянова Влайкова - младши съдия в Софийски градски съд, резултатите от атестирането за запознаване. 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пазарджик за придобиване статут на несменяемост на Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд – Пазарджик, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г. 

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

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Тоско Петков Ангелов - съдия в Районен съд - Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Тоско Петков Ангелов - съдия в Районен съд - Пловдив, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г. 

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

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Михаела Светлозар Боева - съдия в Районен съд - Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Михаела Светлозар Боева - съдия в Районен съд - Пловдив, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г. 

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

С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Панайот Рангелов Велчев - съдия в Районен съд – Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Панайот Рангелов Велчев - съдия в Районен съд - Пловдив, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018г. 

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

С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Враца за придобиване статут на несменяемост на Пламен Иванов Шумков - съдия в Районен съд - Враца. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

23.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Пламен Иванов Шумков - съдия в Районен съд - Враца, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018г. 

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

С-24. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Горна Оряховица за придобиване статут на несменяемост на Трифон Пенчев Славков - съдия в Районен съд - Горна Оряховица. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

24.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Трифон Пенчев Славков - съдия в Районен съд - Горна Оряховица, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г. 

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

С-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Монтана за придобиване статут на несменяемост на Иван Диянов Мичев - съдия в Районен съд - Монтана.    

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

25.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Иван Диянов Мичев - съдия в Районен съд - Монтана, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018г. 

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

С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Велико Търново за придобиване статут на несменяемост на Георги Валентинов Георгиев - съдия в Районен съд - Велико Търново. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

26.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Георги Валентинов Георгиев - съдия в Районен съд - Велико Търново, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г. 

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

С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Несебър за придобиване статут на Валери Владимиров Събев - съдия в  Районен съд - Несебър. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

27.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Валери Владимиров Събев - съдия в  Районен съд - Несебър, за периода 26.06.2013 г. – 26.06.2018 г. 

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

С-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Петрич за придобиване статут на несменяемост на Андрей Иванов Николов - съдия в Районен съд - Петрич. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

28.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Андрей Иванов Николов - съдия в Районен съд - Петрич, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г. 

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


С-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Петрослав Волев Кънев - съдия в Районен съд - Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

29.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Петрослав Волев Кънев - съдия в Районен съд - Бургас, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г. 

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


С-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд - Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

30.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд - Бургас, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018г. 

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

С-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Станимира Ангелова Иванова - съдия в Районен съд - Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

31.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Станимира Ангелова Иванова - съдия в Районен съд - Бургас, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г. 

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

С-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Темислав Малинов Димитров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

32.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Темислав Малинов Димитров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

32.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

33.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 26.06.2013 г. – 26.06.2018 г.  

33.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

34.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

34.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Василена Людмилова Дранчовска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

35.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Василена Людмилова Дранчовска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

35.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Радослава Николаева Качерилска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

36.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Радослава Николаева Качерилска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

36.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Николай Мариусов Урумов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

37.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Николай Мариусов Урумов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

37.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-38. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Наталия Петрова Лаловска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

38.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Наталия Петрова Лаловска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

38.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Марина Владимирова Манолова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

39.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Марина Владимирова Манолова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

39.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

40.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

40.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.


С-41. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Даниела Евтимова Павлова - Радева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

41.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Даниела Евтимова Павлова - Радева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

41.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-42. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Яна Василева Николова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

42.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Яна Василева Николова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

42.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-43. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Георги Стоянов Чехларов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

43.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване на статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ, на Георги Стоянов Чехларов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.  

43.2. Да се изискат от административния ръководител на Софийски районен съд необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.


ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ ПО НОВИЯ РЕД

С-44. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Катерина Делчева Енчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”,  във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.3.1.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

44.1. Изпраща коригираният Единен формуляр за атестиране на Катерина Делчева Енчева - съдия в Софийски градски съд, за сведение.

44.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Катерина Делчева Енчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

44.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катерина Делчева Енчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

44.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-45. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Кюстендил за периодично атестиране на Ася Тодорова Стоименова - съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

45.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Ася Тодорова Стоименова - съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в АС”. 

45.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ася Тодорова Стоименова - съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в АС”. 

45.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-46. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Варна за предварително атестиране на Андон Вълков Вълков - младши съдия в Окръжен съд - Варна. 


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

46.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Андон Вълков Вълков - младши съдия в Окръжен съд - Варна.

46.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Андон Вълков Вълков - младши съдия в Окръжен съд - Варна.

46.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 


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




