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ПРОТОКОЛ №12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2019 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Мина Топузова, Любка Андонова, Анелия Маркова, Албена Александрова, Мария Лалова, Веселка Узунова, Добрин Кючуков, Петя Колева - Рушанова, Радка Дражева - Първанова, Вероника Имова, Весела Павлова, Захаринка Тодорова, Атанаска Дишева. 

Отсъстват: Женя Димитрова, Олга Керелска, Красимир Шекерджиев и Драгомир Кояджиков.

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова - директор на дирекция „Конкурси на магистрати“
Цветанка Тиганчева - началник-отдел „Конкурси на магистрати“
Антонина Романова - директор на дирекция „Атестиране на магистрати“

Протоколирал: Илиана Атанасова


РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Росен Димитров Костадинов - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Силистра, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Силистра. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

1.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да преназначи, на основание               чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Росен Димитров Костадинов на длъжност „съдия“ в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на Районен съд - Силистра. 

1.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 



Р-2. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Ардино поради предсрочно прекратен мандат. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

2.1. 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, Валентин Димитров Петров - съдия в Районен съд - Ардино за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

2.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-3. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

3.1. Предлага на Съдийската колегия да ОТКРИЕ, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт:
	Районен съд – Ардино – свободна длъжност; 

Районен съд – Девня –  свободна длъжност;
Районен съд – Първомай – свободна длъжност;
Апелативен съд – Пловдив – изтичащ мандат; 
Окръжен съд – Кърджали – изтичащ мандат; 
Районен съд – Асеновград – изтичащ мандат; 
Районен съд – Тервел – изтичащ мандат.

3.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

3.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

3.4. Внася предложенията в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Заявления за отвод от резервните членове на изпитната комисия по гражданско право и процес за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член – граждански съдия в апелативен/окръжен съд, на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Наталия Денева Георгиева.

4.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член – граждански съдия в апелативен/окръжен съд, на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Кристина Райкова Филипова.

4.3. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 02.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 



Р-5. ОТНОСНО: Заявление за отвод от резервен член на първа конкурсна комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/29.01.2019 г., конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член, хабилитиран преподавател по гражданско право на Първа конкурсна комисия, на мястото на проф. д-р Анелия Йорданова Мингова.

5.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 02.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-6. ОТНОСНО: Доклад от Зорница Златева – ръководител сектор „Връзки с обществеността“ относно План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. - 2020 г. от ВСС през 2019 г. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

6.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложения проект на План за изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. от Висшия съдебен съвет през 2019 г.

6.2. ИЗПРАЩА решението на сектор „Връзки с обществеността“ към Висшия съдебен съвет, по компетентност.

Р-7. ОТНОСНО: Жалба до Върховния административен съд от Иван Пламенов Йорданов - кандидат в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, срещу решение по т. 21.1 от Протокол №10/19.03.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:




7. Приема за сведение жалбата до Върховния административен съд от Иван Пламенов Йорданов – кандидат в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд - Лом. 


Р-8. ОТНОСНО: Решение № 4492/26.03.2019 г. по адм. дело № 5804/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева - Андреева - съдия в Софийски градски съд, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 8.2 от протокол №15/11.04.2017 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Приема за сведение решение № 4492/26.03.2019 г. по адм. дело № 5804/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева - Андреева - съдия в Софийски градски съд. 

8.2. Предоставя решение № 4492/26.03.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 02.04.2019 г. 


Р-9. ОТНОСНО: Решение № 4417/25.03.2019 г. по адм. дело № 6367/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Светлин Велков Михайлов – съдия в Софийски градски съд, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 8.3 от протокол №19/09.05.2017 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

9.1. Приема за сведение решение  № 4417/25.03.2019 г. по адм. дело № 6367/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Светлин Велков Михайлов - съдия в Софийски градски съд. 

9.2. Предоставя решение № 4417/25.03.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 02.04.2019 г. 



Р-10. ОТНОСНО: Решение №4419/25.03.2019 г. по адм. дело №6239/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Величка Велева Маринкова – съдия в Софийски градски съд, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 9.5 от протокол №19/09.05.2017 г. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

10.1. Приема за сведение решение  №4419/25.03.2019 г. по адм. дело №6239/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Величка Велева Маринкова – съдия в Софийски градски съд. 

10.2. Предоставя решение №4419/25.03.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 02.04.2019 г. 

Р-11. ОТНОСНО: Решение №4418/25.03.2019 г. по адм. дело №8644/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалби на Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд – Бургас и Яна Димитрова Колева – административен ръководител - председател на Районен съд – Бургас, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 18 от протокол №29/18.07.2017 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Приема за сведение решение  № 4418/25.03.2019 г. по адм. дело № 8644/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалби на Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд – Бургас и Яна Димитрова Колева – административен ръководител-председател на Районен съд – Бургас. 

11.2. Предоставя решение № 4418/25.03.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 02.04.2019 г. 

Р-12. ОТНОСНО: Решение №4372/25.03.2019 г. по адм. дело №841/2018 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Стоян Димитров Колев – съдия в Районен съд – Варна, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 4.2 от протокол №49/05.12.2017 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. Приема за сведение решение  № 4372/25.03.2019 г. по адм. дело № 841/2018 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Стоян Димитров Колев - съдия в Районен съд - Варна. 

12.2. Предоставя решение №4372/25.03.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 02.04.2019 г. 

Р-13. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за поощряване на Светлана Владимирова Йонкова – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“ и с парична награда в размер на 1000 лева, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ  и чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ,  Светлана Владимирова Йонкова – съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

13.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС решението по т. 1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №3/07.02.2019., т. 8.

13.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-14. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за освобождаване на Светлана Владимирова Йонкова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:


14.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Светлана Владимирова Йонкова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 12.04.2019 г.

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-1. ОТНОСНО: Преразпределяне на преписка. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИ ЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

	ОТЛАГА разглеждането на т. С-1 от настоящия дневен ред.


1.2. УКАЗВА на Ивайло Младенов - съдия в Апелативен съд - София в най-кратък срок да предостави на КАК мотиви, обосноваващи възражението срещу включването на посочения съдия като член на КАК в атестационния състав по откритата процедура за атестиране.

1.2. Да се уведоми Ивайло Младенов за решението по т. 1.2

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-2. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2019 г., т. Р-3.3.

(Гласуването е без участието на Анелия Маркова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд.

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 98 (деветдесет и осем) точки на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд, резултатите от атестирането за запознаване. 


С-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2019 г., т. Р-3.3.

(Гласуването е без участието на Анелия Маркова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 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 Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас. 

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки на Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас. 

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2019 г., т. Р-3.3.

(Гласуването е без участието на Анелия Маркова и Мария Лалова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 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 Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд. 

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 100 (сто) точки на Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 




С-5. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Искра Пенчева Иванова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2019 г., т. Р-3.3.

(Гласуването е без участието на Анелия Маркова и Мария Лалова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 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 Искра Пенчева Иванова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново. 

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 100 (сто) точки на Искра Пенчева Иванова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Искра Пенчева Иванова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пещера за придобиване статут на несменяемост на Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова - съдия в Районен съд - Пещера. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 8 гласа „За“и 5 гласа „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р Е Ш И: 

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова - съдия в Районен съд - Пещера.

6.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова - съдия в Районен съд - Пещера, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ –  97 (деветдесет и седем) точки.

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова - съдия в Районен съд - Пещера, резултатите от атестирането, за запознаване.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Чирпан за повишаване на Асен Цветанов Цветанов - съдия в Районен съд - Чирпан, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Асен Цветанов Цветанов - съдия в Районен съд - Чирпан, 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. 

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за повишаване на Пламена Костадинова Георгиева - Върбанова - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“и 1 глас „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламена Костадинова Георгиева - Върбанова - съдия в Окръжен съд - Бургас, 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. 

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.




С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Варна за повишаване на Диана Колева Стоянова - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диана Колева Стоянова - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

9.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Николай Колев Стоянов - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

10.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Татяна Иванова Маслинкова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Иванова Маслинкова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-12. ОТНОСНО: Предложение от Милен Стефков Михайлов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“и 1 глас „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милен Стефков Михайлов - съдия в Софийски градски 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. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Предложение от Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 


13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Предложение от Весела Иванова Гълъбова – Илиева - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“и 1 глас „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Весела Иванова Гълъбова – Илиева - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Сливен за периодично атестиране на Мария Янева Блецова - Калцова - съдия в Окръжен съд - Сливен. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

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 Мария Янева Блецова - Калцова - съдия в Окръжен съд - Сливен, за периода 01.04.2014 г. – 01.04.2019 г. 

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




С-16. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административния ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за периодично атестиране на Миглена Руменова Маркова - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

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 Миглена Руменова Маркова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, за периода 01.04.2014 г. – 01.04.2019 г.

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

16.3. За периода 01.04.2014 г. – 06.07.2016 г., през който съдия Маркова е заемала длъжността „прокурор“, изпраща решението по т. 16.1 на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност. 

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Веселина Йорданова Ставрева - съдия в Софийски градски съд. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

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 Веселина Йорданова Ставрева - съдия в Софийски градски съд, за периода 01.04.2014 г. – 01.04.2019 г. 

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



С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Николай Стоименов Николов - съдия в Софийски градски съд. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

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 Николай Стоименов Николов - съдия в Софийски градски съд, за периода 01.03.2014 г. – 01.03.2019 г.

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

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Военноапелативен съд за периодично атестиране на полковник Петьо Славов Петков  - съдия във Военноапелативен съд. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на полк. Петьо Славов Петков  - съдия във Военноапелативен съд, за периода 01.04.2014 г. – 01.04.2019 г. 

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

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд – Хасково за периодично атестиране на Васил Любомиров Панайотов  - съдия в Районен съд - Хасково. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Васил Любомиров Панайотов  - съдия в Районен съд - Хасково, за периода 01.02.2014 г. – 01.02.2019 г.

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-21. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Нели Бойкова Алексиева - съдия в Софийски градски съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Нели Бойкова Алексиева - съдия в Софийски градски съд. 

21.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нели Бойкова Алексиева - съдия в Софийски градски съд. 

21.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-22. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Владимир Руменов Руменов - съдия в Районен съд – Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Владимир Руменов Руменов - съдия в Районен съд – Пловдив. 

22.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Руменов Руменов - съдия в Районен съд – Пловдив. 

22.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-23. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Константин Петров Косев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Разград. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

23.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Константин Петров Косев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Разград. 

23.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Константин Петров Косев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Разград. 

23.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


С-24. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №1/15.01.2019 г., т. Р-4.12.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:


24.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ извънредно атестиране на Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна. 

24.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна. 

24.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.




С-25. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Иво Николаев Петров - съдия в Софийски районен съд, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №22/02.07.2018 г., т. Р-16.2 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

25.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ извънредно атестиране на Иво Николаев Петров - съдия в Софийски районен съд. 

25.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иво Николаев Петров - съдия в Софийски районен съд. 

25.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


С-26. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Калина Стоянова Пенева - съдия в Окръжен съд - Бургас, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2019 г., т. Р-3.3.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:


26.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ извънредно атестиране на Калина Стоянова Пенева - съдия в Окръжен съд - Бургас. 

26.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калина Стоянова Пенева - съдия в Окръжен съд - Бургас. 

26.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


С-27. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Яна Василева Николова - Димитрова - съдия в Софийски районен съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:


27.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Яна Василева Николова – Димитрова - съдия в Софийски районен съд.  

27.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Яна Василева Николова - Димитрова - съдия в Софийски районен съд, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

27.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/
            		МИНА ТОПУЗОВА


