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ПРОТОКОЛ №36
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 26.11.2018 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Весела Павлова, Захаринка Тодорова, Анелия Маркова, Албена Александрова,  Веселка Узунова, Женя Димитрова, Петя Колева - Рушанова, Вероника Имова, Мина Топузова, Радка Дражева - Първанова, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска, Любка Андонова, Драгомир Кояджиков, Добрин Кючуков.

Отсъстват: Мария Лалова, Атанаска Дишева

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова – директор на дирекция СККМ
Цветанка Тиганчева – началник-отдел „СККМ“ 
Николина Георгиева - началник-отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии“. 

Протоколирал: Илина Йосифова

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Иван Георгиев Калибацев - административен ръководител - председател на Районен съд - Пловдив, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Пловдив, който ще се проведе на 04.12.2018 г. 
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Иван Георгиев Калибацев - административен ръководител - председател на Районен съд - Пловдив.  

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 1.1. на Иван Георгиев Калибацев - административен ръководител - председател на Районен съд - Пловдив, за запознаване. 

1.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Районен съд – Пловдив. 

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 04.12.2018 г. 

Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на полковник Мадлен Георгиева Димитрова - Гебрева - съдия във Военен съд - София, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Военен съд - София, който ще се проведе на 04.12.2018 г. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Мадлен Георгиева Димитрова - Гебрева - съдия във Военен съд - София.  

2.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 2.1. на Мадлен Георгиева Димитрова - Гебрева - съдия във Военен съд - София, за запознаване. 

2.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Военен съд – София. 

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 04.12.2018 г. 

Р-3. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Елеонора Петрова Серафимова - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик, който ще се проведе на 07.12.2018 г. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Елеонора Петрова Серафимова - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик.  

3.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 3.1. на Елеонора Петрова Серафимова - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик, за запознаване. 

3.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 3.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Окръжен съд – Пазарджик. 

3.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 07.12.2018 г. 

Р-4. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Веселин Димитров Хаджиев - съдия в Окръжен съд - Пловдив, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив, който ще се проведе на 07.12.2018 г. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Веселин Димитров Хаджиев - съдия в Окръжен съд - Пловдив.  

4.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 4.1. на Веселин Димитров Хаджиев - съдия в Окръжен съд - Пловдив, за запознаване. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 4.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Окръжен съд – Пловдив. 

4.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 07.12.2018 г. 

Р-5. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Росица Генадиева Тодорова - Газибарова - административен ръководител - председател на Районен съд - Елин Пелин, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Елин Пелин, който ще се проведе на 07.12.2018 г. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Росица Генадиева Тодорова - Газибарова - административен ръководител - председател на Районен съд - Елин Пелин.  

5.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 5.1. на Росица Генадиева Тодорова - Газибарова - административен ръководител - председател на Районен съд - Елин Пелин, за запознаване. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 5.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Районен съд – Елин Пелин. 

5.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 07.12.2018 г. 

Р-6. 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 Люба Стоянова Карагеоргиева - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Силистра. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Люба Стоянова Карагеоргиева - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

6.2. 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. 6.1. на Люба Стоянова Карагеоргиева - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за запознаване. 

Р-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Силистра за освобождаване на Елена Стойнова Чернева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Силистра и назначаване на Люба Стоянова Карагеоргиева - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Силистра. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 175, ал. 7, изр. първо от ЗСВ, Елена Стойнова Чернева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

7.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Люба Стоянова Карагеоргиева - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС.

7.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Елена Стойнова Чернева на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител – заместник председател” на Районен съд - Силистра длъжност „съдия“ в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Люба Стоянова Карагеоргиева в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Силистра.

7.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 04.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен специализиран наказателен съд за назначаване на Веселина Петкова Вълева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Веселина Петкова Вълева - съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативния специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС.

8.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 27.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Смолян за поощряване на Емилия Георгиева Присадова - съдия в Окръжен съд - Смолян с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПООЩРИ, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Емилия Георгиева Присадова - съдия в Окръжен съд - Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

9.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 04.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Смолян за освобождаване на Емилия Георгиева Присадова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Смолян, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Емилия Георгиева Присадова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 15.12.2018 г. 

10.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 04.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

С-1. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. При спазване принципа на случайния избор да бъдат разпределени по атестационни състави преписките по открити процедури за атестиране на магистрати. 

ОСВ
Магистрат
Длъжност
КАК-СЪСТАВ
Преразпределяне
РС Бургас
Светлана Николаева Рачева –Янева
съдия
Ж.Димитрова                      
В.Узунова
А.Александрова
СРС 
Росица Велкова Иванова -Стойчева 
съдия
А.Александрова 
Л.Андонова  
В.Узунова
ИЗВЪНРЕДНО АТЕСТИРАНЕ 
СНС 
Даниела Петрова Костова
съдия
Др.Кояджиков            
Кр.Шекерджиев          
П.Колева - Рушанова
РС Ямбол       
Светлана Димитрова Митрушева - Атанасова
председател

Р.Дражева - Първанова       
Д.Кючуков                 
Кр.Шекерджиев     
ОС Бургас
Петя Иванова Петрова - Дакова
зам.-председател
Др.Кояджиков            
Р.Дражева - Първанова   
В.Имова
ОС Варна
Мая Веселинова Нанкинска
съдия
В.Имова                   
Др.Кояджиков            
Кр.Шекерджиев
ОС Варна
Иваничка Димитрова Славкова
зам.-председател
П.Колева - Рушанова          
Др.Кояджиков            
Р.Дражева - Първанова
РС Варна          
Ерна Жак Якова-Павлова
председател 
Р.Дражева - Първанова
П.К.-Рушанова         
Кр.Шекерджиев
ОС Велико Търново
Ивелина Тодорова Солакова
зам.-председател
Ж.Димитрова            
Д.Кючуков                
В.Узунова
ОС Велико Търново 
Искра Пенчева Иванова
съдия
А.Александрова
О.Керелска              
Ж.Димитрова
ОС Сливен
Христина Захариева Марева
съдия
Д.Кючуков             
В.Узунова                    
А.Александрова
РС Павликени
Евелина Петкова Карагенова
съдия
Ж.Димитрова            
П.Колева - Рушанова            
З.Тодорова
РС Павликени 
Радка Иванова Цариградска
председател
Д.Кючуков                
Р.Дражева - Първанова
Др.Кояджиков 
ОС Бургас
Калина Стоянова Пенева
съдия
В.Узунова                     
Л.Андонова                
Д.Кючуков
ОС Бургас
Вяра Иванова Камбурова             
съдия
Д.Кючуков                  
Ж.Димитрова               
А.Александрова
ОС Бургас
Кремена Илиева Лазарова
съдия
А.Александрова        
Д.Кючуков                       
Л.Андонова
ОС Бургас
Недялка Пенева Пенева
съдия
Д.Кючуков                
О.Керелска                
Ж.Димитрова
СГС
Цветомира Петкова Кордоловска-Дачева
съдия
Ж.Димитрова            
Д.Кючуков                
О.Керелска
СГС
Пепа Стоянова Маринова-Тонева
съдия
Л.Андонова                  
Д.Кючуков                 
Ж.Димитрова
СГС 
Иванка Колева Иванова
съдия
В.Узунова             
О.Керелска                  
Л.Андонова
ОС Пловдив
Александър Лазаров Стойчев
съдия
Д.Кючуков                 
А.Маркова               
В.Узунова
ОС Пловдив
Симеон Георгиев Захариев 
съдия
Л.Андонова              
А.Александрова          
Д.Кючуков
ОС Пловдив
Румяна Иванова Панайотова
съдия
А.Маркова                
Л.Андонова                   
О.Керелска
ОС София
Николай Станков Метанов
съдия
В.Узунова              
А.Александрова            
О.Керелска
ОС Перник
Рени Петрова Ковачка 
съдия
Д.Кючуков               
Л.Андонова                   
А.Александрова                  
ОС Перник
Красимир Стефанов Маринов
съдия
А.Александрова       
О.Керелска                     
В. Узунова
РС Костинброд
Ивайло Христов Родопски
съдия
Л.Андонова                     
В.Имова                       
В.Узунова
ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ 
СГС
Кристина Райкова Филипова
съдия
Л.Андонова                  
Д.Кючуков                 
А.Александрова
ОС Стара Загора 
Христо Василев Симитчиев
съдия
Д.Кючуков                 
А.Маркова               
Л.Андонова
ОС Плевен
Светла Йорданова Димитрова - Ковачева
съдия
А.Александрова        
Д.Кючуков                 
Л.Андонова
СГС
Асен Александров Воденичаров
съдия
В.Узунова                   
А.Александрова         
Д.Кючуков
РС Петрич
Андроника Илиева Ризова -Ръжданова
съдия
Кр.Шекерджиев           
Р.Дражева - Първанова                
П.Колева - Рушанова


1.2. Да се уведомят атестираните магистрати за определените им атестационни състави и за възможността да заявят отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-2. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Феня Владимирова Стоянова - съдия в Районен съд - Раднево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №11/16.04.2018 г., т. Р-1.16.
(гласуването е без участието на Любка Андонова)
След проведено гласуване и при резултат 12  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 Феня Владимирова Стоянова - съдия в Районен съд - Раднево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 91 (деветдесет и една) точки на Феня Владимирова Стоянова - съдия в Районен съд - Раднево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Феня Владимирова Стоянова - съдия в Районен съд - Раднево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Нина Русева Моллова - Белчева - съдия в Районен съд - Несебър, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №11/16.04.2018 г., т. Р-1.14.
(гласуването е без участието на Любка Андонова)
След проведено гласуване и при резултат 13 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 Нина Русева Моллова - Белчева - съдия в Районен съд - Несебър, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 94 (деветдесет и четири) точки на Нина Русева Моллова - Белчева - съдия в Районен съд - Несебър, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Нина Русева Моллова - Белчева - съдия в Районен съд - Несебър, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в АС”. 
След проведено гласуване и при резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в АС”.

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в АС”.

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мира Симеонова Мирчева - съдия в Районен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в ОС”. 
След проведено гласуване и при резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Мира Симеонова Мирчева - съдия в Районен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в ОС”.

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 94 (деветдесет и четири) точки на Мира Симеонова Мирчева - съдия в Районен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в ОС”.

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мира Симеонова Мирчева - съдия в Районен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в ОС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Божана Цветанова Манасиева - съдия в Районен съд - Петрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
След проведено гласуване и при резултат 14 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 Божана Цветанова Манасиева - съдия в Районен съд - Петрич, 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 Божана Цветанова Манасиева - съдия в Районен съд - Петрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Божана Цветанова Манасиева - съдия в Районен съд - Петрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Милен Георгиев Василев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“ и 1 „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Милен Георгиев Василев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 93 (деветдесет и три) точки на Милен Георгиев Василев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Милен Георгиев Василев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Николай Илиев Николов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
След проведено гласуване и при резултат 14 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 Николай Илиев Николов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

8.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 92 (деветдесет и две) точки на Николай Илиев Николов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Николай Илиев Николов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-9. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Мария Георгиева Бойчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”. 
След проведено гласуване и при резултат 12 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 Мария Георгиева Бойчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”. 

9.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 95 (деветдесет и пет) точки на Мария Георгиева Бойчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”. 

9.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мария Георгиева Бойчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Поморие за повишаване на Димитър Маринов Димитров - съдия в Районен съд - Поморие на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 
След проведено гласуване и при резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Маринов Димитров - съдия в Районен съд - Поморие на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

10.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 04.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

С-11. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Иван Георгиев Калибацев - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  
След проведено гласуване и при резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Георгиев Калибацев - съдия в Районен съд - 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. 

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 04.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора за периодично атестиране на Анна Тодорова Трифонова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  
След проведено гласуване и при резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Анна Тодорова Трифонова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за периода 26.11.2013 г. – 26.11.2018 г. 

12.2. Да се изискат от административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ ПО НОВИЯ РЕД

С-13. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 
След проведено гласуване и при резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

13.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

13.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 04.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-14. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 
След проведено гласуване и при резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
14.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

14.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

14.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 04.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: 
            КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ (п)



