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ПРОТОКОЛ №37
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2018 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Весела Павлова, Захаринка Тодорова, Анелия Маркова,   Веселка Узунова, Женя Димитрова, Вероника Имова, Мина Топузова, Радка Дражева - Първанова, Красимир Шекерджиев, Любка Андонова, Драгомир Кояджиков, Добрин Кючуков, Атанаска Дишева. 

Отсъстват: Мария Лалова. Албена Александрова, Петя Колева – Рушанова, Олга Керелска. 

На заседанието присъства: 
Мария Христова – директор на дирекция „Конкурси на магистрати“

Протоколирал: Илина Йосифова

Допълнителни точки, включени за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и конкурсите 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

ВКЛЮЧВА за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането  и конкурсите допълнителни точки – Р-33. 

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 Николинка Крумова Бузова - съдия в Районен съд - Сандански, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Сандански, който ще се проведе на 11.12.2018 г. (Докладва г-жа Мина Топузова)
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Николинка Крумова Бузова - съдия в Районен съд - Сандански.  

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 1.1. на Николинка Крумова Бузова - съдия в Районен съд - Сандански, 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 – Сандански. 

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 11.12.2018 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 Петър Симеонов Петров - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Трън, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Трън, който ще се проведе на 11.12.2018 г. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Петър Симеонов Петров - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Трън.  

2.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 2.1. на Петър Симеонов Петров - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Трън, 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 Районен съд – Трън. 

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 11.12.2018 г. 

Р-3. ОТНОСНО: Проекти  на становища по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба №1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител – председател на Районен съд - Бургас, във връзка с открита процедура за избор, който ще се проведе на 14.12.2018 г. 

1. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Дарина Кирчева Йорданова - съдия в Районен съд - Бургас; 

2. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Aсен Тотев Радев - съдия в Районен съд - Бургас. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Дарина Кирчева Йорданова - съдия в Районен съд - Бургас.  

3.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 3.1. на Дарина Кирчева Йорданова - съдия в Районен съд - Бургас, 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 Районен съд – Бургас. 

3.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 14.12.2018 г. 

3.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Aсен Тотев Радев - съдия в Районен съд - Бургас.  

3.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 3.5. на Aсен Тотев Радев - съдия в Районен съд - Бургас, за запознаване. 

3.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 3.5. 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 – Бургас. 

3.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 14.12.2018 г. 

Р-4. ОТНОСНО: Проекти  на становища по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител – председател на Районен съд - Велики Преслав, във връзка с открита процедура за избор, който ще се проведе на 14.12.2018 г. 

1. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Росица Маринова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Шумен; 

2. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Дияна Димова Петрова - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Велики Преслав. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Росица Маринова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Шумен.  

4.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 4.1. на Росица Маринова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Шумен, 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 Районен съд – Велики Преслав. 

4.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 14.12.2018 г. 

4.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Дияна Димова Петрова - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Велики Преслав.  

4.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 4.5. на Дияна Димова Петрова - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Велики Преслав, за запознаване. 

4.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 4.5. 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 – Велики Преслав. 

4.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 14.12.2018 г. 

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас за поощряване на Златинка Николова Иванова - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - Бургас 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 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПООЩРИ, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Златинка Николова Иванова - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и 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.

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

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас за освобождаване на Златинка Николова Иванова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас, както и от длъжността „съдия“, на основание чл. 165, ал. 1, т.1 от ЗСВ. 
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Златинка Николова Иванова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и и ВАС“, както и от длъжността „съдия“, считано от 23.12.2018 г. 

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

Р-7. 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 Румяна Стоева Калошева - Манкова - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас. 
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Румяна Стоева Калошева - Манкова - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

7.2. 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. 7.1. на Румяна Стоева Калошева - Манкова - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за запознаване. 

Р-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас за назначаване на Румяна Стоева Калошева - Манкова - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас. 
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Предлага на Съдийската колегия да назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Румяна Стоева Калошева - Манкова - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС,  считано от 23.12.2018 г. 

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

Р-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас за поощряване на Емилия Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - Бургас 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 12 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 Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и 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 Апелативен съд - Бургас за освобождаване на Емилия Костадинова Нашева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас, както и от длъжността „съдия“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

След проведено гласуване и при резултат 12 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 Костадинова Нашева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и и ВАС“, както и от длъжността „съдия“, считано от 11.01.2019 г. 

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

Р-11. 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 Павел Александров Ханджиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас. 
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Павел Александров Ханджиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

11.2. 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. 11.1. на Павел Александров Ханджиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за запознаване. 

Р-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас за назначаване на Павел Александров Ханджиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“ и 1 „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. Предлага на Съдийската колегия да назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Павел Александров Ханджиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС,  считано от 11.01.2019 г. 

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

Р-13. 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 Росица Димитрова Басарболиева - съдия в Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Русе.  
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Росица Димитрова Басарболиева - съдия в Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

13.2. 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. 13.1. на Росица Димитрова Басарболиева - съдия в Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за запознаване. 

Р-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Русе за назначаване на Росица Димитрова Басарболиева - съдия в Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Русе. 
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. Предлага на Съдийската колегия да назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Росица Димитрова Басарболиева - съдия в Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС. 

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

Р-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Велико Търново за поощряване на Румяна Пейчева Пеева - съдия в Административен съд - Велико Търново  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 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПООЩРИ, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Румяна Пейчева Пеева - съдия в Административен съд - Велико Търново, 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.

15.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Велико Търново  за освобождаване на Румяна Пейчева Пеева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд - Велико Търново,  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:

16.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румяна Пейчева Пеева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 03.01.2019 г.

16.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Хасково  за поощряване на Господинка Жекова Пейчева - съдия в Окръжен съд - Хасково  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:

17.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПООЩРИ, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Господинка Жекова Пейчева - съдия в Окръжен съд - Хасково, 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.

17.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Хасково  за освобождаване на Господинка Жекова Пейчева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Хасково,  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:

18.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Господинка Жекова Пейчева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 09.01.2019 г. 

18.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-19. ОТНОСНО: Заявление от Евгения Костадинова Петкова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Монтана, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19. Оставя без разглеждане заявлението от Евгения Костадинова Петкова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Монтана, поради оттегляне на същото. 

Р-20. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Добрич, поради изтичащ мандат.
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Красимира Керанова Иванова – административен ръководител - председател на Административен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 21.12.2018 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител. 

20.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-21. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд – София - област, поради изтичащ мандат.
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Мария Христова Попова – административен ръководител - председател на Административен съд – София - област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд – София - област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 22.12.2018 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител. 

21.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-22. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Плевен, поради изтичащ мандат.
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22.1. 	Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Николай Янков Господинов – заместник на административния ръководител – заместник - председател на Административен съд – Плевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд – Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 28.12.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Мотиви: На 27.12.2018 г. изтича първият мандат на сегашния административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен - съдия Полина Христова Богданова – Кучева, която  заяви писмено, че не е съгласна да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда. С оглед на това волеизявление и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, за изпълняващ функциите следва да бъде определен един от заместниците на административния ръководител, определен по старшинство. Видно от справка за актуалното кадрово състояние на Административен съд – Плевен е налице една длъжност „заместник на административния ръководител“, на която с решение на ВСС по пр. №38/02.10.2017 г. е назначен съдия Николай Янков Господинов. Магистратът изразява писмено съгласието си да бъде определен да изпълнява административно – ръководните функции до встъпване в длъжност на нов председател, с оглед на което Комисията предлага същият за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Административен съд – Плевен.

22.2. Отлага произнасянето по молбата на Полина Христова Богданова – Кучева – административен ръководител - председател на Административен съд – Плевен за преназначаването й на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия” в Административен съд - София – област за следващото заседание на Комисията.

22.3. ДА СЕ ИЗИСКА, на основание чл. 30, ал.2, т.8 от ЗСВ, становище от административния ръководител – председател на Административен съд – Враца относно възможността за съкращаване на 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Административен съд – Враца.

22.4. ДА СЕ ИЗИСКА, на основание чл. 30, ал.2, т.8 от ЗСВ, становище от административния ръководител – председател на Административен съд – Шумен относно възможността за съкращаване на 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Административен съд – Шумен.

22.5. ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ до съдия Полина Христова Богданова – Кучева с оглед участието й в процедурата за избор на „административен ръководител – председател” на Административен съд - Плевен, дали поддържа искането си след изтичане на сегашния й мандат да бъде преназначена, на основание чл. 169, ал.5 от ЗСВ, на длъжност „съдия” в Административен съд София - област.

22.6. Внася предложениeтo по т. 22.1 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-23. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Троян, поради изтичащ мандат.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

23.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Петя Николова Гатева – административен ръководител – председател на Районен съд – Троян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Троян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 07.01.2019 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител. 
  

23.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-24. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите - участници в процедурата за избор на административен ръководител - председател на Специализирания наказателен съд, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №18/05.06.2018 г., (обн.  ДВ, бр. 50/15.06.2018 г.) и определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

24.1 Допуска, на основание чл. 194а, ал.2 от ЗСВ, до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административен ръководител - председател” на Специализиран наказателен съд, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №18/05.06.2018 г. (обн. ДВ, бр. 50/15.06.2018 г.) следните кандидати:
Административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



ВСС– 8580/05.07.2018 г.
Мария Василева Карагьозова
Съдия в Софийски районен съд
ВСС– 9152/13.07.2018 г.
Мариета Христова Райкова - Пашова
Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Специализирания наказателен съд

24.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати по т. 24.1 на страницата на ВСС в Интернет.

24.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор за заемане на длъжността „административен ръководител-председател” на Специализирания наказателен съд. 

24.4. Внася предложението по т. 24.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-25. ОТНОСНО: Информация във връзка с обявеното, съгласно решение на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №34/12.11.2018 г., т. Р-12,  удължаване на срока за подаване на кандидатури по процедурата за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №28/25.09.2018 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

25. Удължава срока за подаване на кандидатури за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България с 14 дни, считано от датата на публикуване на обявата за удължаване и изпращането й по служебните страници на съдилищата в страната. 

Р-26. ОТНОСНО: Заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища - гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №13/24.04.2018 г. (oбн. ДВ бр. 38/08.05.2018 г.) 
След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

26.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ проф. д-р Веселина Неделчева Манева - хабилитиран преподавател по гражданско право в НБУ, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища - гражданска колегия, на мястото на доц. д-р Красимир Николов Митев.

26.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий       1 (един) резервен член - хабилитиран преподавател по гражданско право, на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища - гражданска колегия, на мястото на проф. д-р Веселина Неделчева Манева.

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

Р-27. 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 Милка Панчева Петкова - Милчева - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, - кандидат за заемане на длъжността „заместник-председател“ на Върховния административен съд.  
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

27.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Милка Панчева Петкова - Милчева - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

27.2. 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. 27.1. на Милка Панчева Петкова - Милчева - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за запознаване. 

Р-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Върховния административен съд за назначаване на Милка Панчева Петкова - Милчева - съдия в Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник-председател“ на Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

28. Отлага разглеждането на т. Р-28 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по атестирането и конкурсите, насрочено на 10.12.2018 г. 

Р-29. ОТНОСНО: Решение №14234/20.11.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело №4210/2018 г., образувано по касационна жалба на Петър Найденов Вунов срещу решение №636/16.01.2018 г. по адм. дело № 11414/2017 г., с което е отхвърлена жалбата му против чл. 43, ал. 6 от Наредба №1/09.02.2017 г.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

29. Приема за сведение решение №14234/20.11.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело №4210/2018 г., образувано по касационна жалба на Петър Найденов Вунов. 

Р-30. ОТНОСНО: Молба от Росица Маринова Томова за отлагане за по-късна дата на насроченото събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор за заемане на длъжността „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Велики Преслав. 
След проведено гласуване и при резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

30. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи нова дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав. (Решението по т. Р-30 е взето единодушно).

Р-31. ОТНОСНО: Обсъждане на възможността за промяна на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №18/04.10.2016 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №36/20.11.2018 г.)

След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“ и 2 „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

31.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ИЗМЕНИ И ДОПЪЛНИ  чл. 3, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, в частта относно броя на членовете й и специализацията по материя, като текстът „18 (осемнадесет)“ да се чете „19 (деветнадесет)“ и текстът „2 (двама) действащи административни съдии“ да се чете „3 (трима) действащи административни съдии“.

31.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-32. ОТНОСНО: Обсъждане на свободните длъжности за „съдия“ в районните съдилища.
След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

32.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРЕДЛОЖИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Тетевен, считано от датата на вземане на решението.

32.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРЕДЛОЖИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Ихтиман считано от датата на вземане на решението.

Мотиви: Разкриването на 1 (една) длъжност „съдия” в Районен съд - Ихтиман се налага с оглед необходимостта от устройване на административния ръководител – председател на Районен съд – Ихтиман, подал оставка – Радослава Маринова Йорданова. Към настоящия момент в съда липсва свободна щатна длъжност „съдия”, на която магистратът да бъде преназначен на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ .
За разрешаване на възникналия кадрови въпрос Комисията извърши анализ на актуалното кадрово състояние в районните съдилища и отчете показателите на натовареността им за първото полугодие на 2018 г. В Районен съд - Тетевен е налице свободна щатна длъжност „съдия”, като натовареността на този орган на съдебната власт е под средната за страната, а при намаляване на магистратския състав, т.е. при щатна численост от 3–ма магистрати натовареността почти би се изравнила със средната за страната по следния начин: брой дела за разглеждане месечно от един съдия 51.28 при средна за страната 51.69 броя. Следователно след редуцирането на магистратския състав натовареността на Районен съд - Тетевен остава под средната за страната, което позволява намаляване  на щатната му численост.

32.3 Внася предложенията по т. 32.1 и 32.2 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 04.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Георги Стоянов Чехларов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
След проведено гласуване с 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Георги Стоянов Чехларов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.

1.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Георги Стоянов Чехларов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ и ИЗГОТВЯ комплексна оценка " МНОГО ДОБРА" –  95 (деветдесет и пет) точки.

1.3. ПРЕДОСТАВЯ на Георги Стоянов Чехларов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-2. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Атанаска Анастасова Анастасова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2. Отлага разглеждането на т. С-2 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по атестирането и конкурсите, насрочено на 10.12.2018 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Румяна Антонова Спасова - Кежова  - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Антонова Спасова - Кежова  - съдия в Софийски районен съд, 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. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за предварително атестиране на Петър Георгиев Касабов - съдия в  Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС”. 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. 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 предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, на 	Петър Георгиев Касабов - съдия в  Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС” за периода 01.12.2015 г. – 01.12.2018 г. 

4.2. Да се изискат от административния ръководител на Административен съд - Пловдив необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Даниела Петрова Попова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. 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 Даниела Петрова Попова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периода 01.11.2013 г. – 01.11.2018 г. 

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

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Ивета Миткова Антонова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. 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 Ивета Миткова Антонова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г. 

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

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Станимир Николов Йорданов - Кюлеров - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. 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 Станимир Николов Йорданов - Кюлеров - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Таня Георгиева Плахойчева - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. 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 Таня Георгиева Плахойчева - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Екатерина Тодорова Стоева  - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. 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 Екатерина Тодорова Стоева  - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Методи Орлинов Лалов - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. 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 Методи Орлинов Лалов - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Чавдар Александров Костов - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. 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 Чавдар Александров Костов - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Силвия Петкова Георгиева - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 

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 Силвия Петкова Георгиева - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Елеонора Здравкова Попова-Христова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. 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 Елеонора Здравкова Попова - Христова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Полина Тодорова Величкова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. 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 Полина Тодорова Величкова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Цветелина Захариева Михайлова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. 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 Цветелина Захариева Михайлова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периода 16.10.2013 г. – 16.10.2018 г.

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

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. 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 Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периода 03.12.2013 г. – 03.12.2018 г.

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

С-17. ОТНОСНО: Предложение от Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в АС”, за периодично атестиране. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. 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 Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в АС”, за периода 01.11.2013 г. – 01.11.2018 г.

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

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Смолян за периодично атестиране на Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в  Окръжен съд - Смолян, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. 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 Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в  Окръжен съд - Смолян, с ранг „съдия в АС”, за периода 01.12.2013 г. – 01.12.2018 г.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Шумен за придобиване статут на несменяемост на Димитър Петков Димитров - съдия в Районен съд - Шумен. 

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 статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Петков Димитров - съдия в Районен съд - Шумен, за периода 25.06.2013 г. – 25.06.2018 г.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-33. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на районни съдилища във връзка с устройване на младши съдии с удължен срок по чл. 240 от ЗСВ, назначени по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №3/22.01.2015 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
РЕШИ:

33.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленума на Висшия съдебен съвет да СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия" в Районен съд - Царево, считано от датата на вземане на решението. 

33.2. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленума на Висшия съдебен съвет да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия" в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението. 

Мотиви: Младши съдия Илина Венциславова Джукова е назначена в Окръжен съд – Велико Търново по обявения с решение на Висшият съдебен съвет по протокол №3 от 22.01.2015 г. конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.  Във връзка с изтичане на 06.07.2018 г. на двугодишния срок на назначението й и липсата на свободни длъжности за съдия в съдебния район на окръжния съд, същата подаде молба за назначаване в Районен съд – Стара Загора. В последствие административният ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново писмено уведоми Комисията за промененото желание на младши съдията да бъде назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица. Срокът на назначението по чл. 240 от ЗСВ на младши съдия Илина Джукова е удължен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №21/26.06.2018 г., т.9.34 с до 6 месеца, считано от 07.07.2018 г., както  поради липсата на свободна длъжност „съдия“ в съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново, така и във връзка с предстоящата възможност в Районен съд – Горна Оряховица след приключване на висящата процедура за избор на нов административен ръководител, да бъде освободена една длъжност за съдия /в случай на назначаване на кандидата от съда за административен ръководител /. Към настоящия момент процедурата за избор е на етап провеждане на атестиране на един от кандидатите и дата за финализирането й с провеждане на избор не може да бъде определена. Ето защо Комисията пристъпи към изследване на възможностите за разкриване на нова длъжност за съдия в РС – Горна Оряховица чрез съкращаване от друг районен съд, следвайки  първият законов  критерий за подбор на младшите съдии в хипотезата на чл. 243, ал. 2 от ЗСВ и по реда на т. 1 от решение на  Съдийската колегия на ВСС по протокол № 27/06.12.2016, т.8 за преимущественото им устройване на длъжност „съдия“ в  съдебния район на съответния окръжен съд, където са били назначени като младши магистрати.
След анализ на кадровото състояние на районните съдилища, Комисията констатира, че в Районен съд – Царево са налице 2 свободни длъжности „съдия”, обявени на конкурс за преместване, 1-та от които ще остане неусвоена  поради обстоятелството, че към момента има само един участник в конкурса за този орган на съдебна власт /останалите кандидати са недопуснати или са подали отказ от участие, като има и един починал кандидат/. Изисканото съобразно разпоредбата на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ становище от председателя на Районен съд – Царево за съкращаване на една свободна длъжност „съдия“ е положително, както и показателите на натовареността позволяват редуциране на магистратския състав на този орган на съдебната власт.
Съобразно гореизложеното, Комисията по атестирането и конкурсите счита, че е налице възможност за съкращаване на 1 свободна длъжност „съдия" в Районен съд - Царево и разкриването й в Районен съд – Горна Оряховица с оглед обезпечаване оставането на младшия съдия, с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ в съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново.

33.3. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленума на Висшия съдебен съвет да СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия" в Районен съд - Лом, считано от датата на вземане на решението. 

33.4. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленума на Висшия съдебен съвет да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия" в Районен съд – Бяла, считано от датата на вземане на решението. 

Мотиви: Младши съдия Атанас Василев Димитров е назначен в Окръжен съд – Русе по обявения с решение на ВСС по протокол №3 от 22.01.2015 г. конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.  Във връзка с изтичане на 06.07.2018 г. на двугодишния срок на назначението му той заяви желание да бъде устроен в Районен съд – Русе или в друг, близък до гр. Русе районен съд. Поради липса на свободна длъжност „съдия“ в съдебния район Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №21/26.06.2018 г. продължи срока на назначението му с до 6 месеца, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, считано от 07.07.2018 г. След това младши съдия Атанас Димитров подаде ново становище, с което обоснова желанието си да бъде устроен в Районен съд – Бяла. Съдийската колегия на ВСС не прие предложението на Комисията по атестирането и конкурсите във връзка с това становище и не разкри нова длъжност за съдия в РС – Бяла.  Във връзка с депозирано ново искане от административния ръководител – председател на Районен съд – Бяла за увеличаване щатната численост на съда, Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №26/14.11.2018 г. изрази положително становище за разкриване на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла, където да бъде устроен младши съдия Димитров.
Следвайки  първият законов критерий за подбор на младшите съдии в хипотезата на чл. 243, ал. 2 от ЗСВ и по реда на т. 1 от решение на  Съдийската колегия на ВСС по протокол №27/06.12.2016, т. 8 за преимущественото им устройване на длъжност „съдия“ в  съдебния район на съответния окръжен съд, където са били назначени като младши магистрати, Комисията разгледа възможността за обезпечаване оставането на младшия магистрат в съдебен район на Окръжен съд – Русе. Констатирайки липсата на свободни длъжности за съдия, комисията пристъпи към изследване на възможността за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Бяла чрез редуциране на съдийския състав на други нисконатоварени районни съдилища.
В Районен съд – Лом са налице 4 свободни длъжности за съдия, 1 от които е обявена на конкурс за преместване, 2 са обявени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, а 4-та длъжност е овакантена след встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител /съдия Албена Александрова – Миронова/. Председателят на Районен съд - Лом е изразил на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ становище относно възможността за намаляване на магистратския състав на съда.
Съобразно гореизложения анализ и с цел устройване на младшия съдия с изтичащ срок в съдебния район на Окръжен съд - Русе, Комисията предлага съкращаване на една свободна длъжност „съдия" в Районен съд - Лом и разкриването й в Районен съд - Бяла.

33.5. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 


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



