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ПРОТОКОЛ №34
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 12.11.2018 г. 

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

Отсъстват: Мария Лалова, Атанаска Дишева, Любка Андонова. 

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

Протоколирал: Илина Йосифова

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-15, Р-16, Р-17, С-16.  

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и търговско право и по наказателно право за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища - гражданска, търговска и наказателна колегии, обявени с решения на Съдийската колегия на ВСС 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:

1.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС да одобри поименни списъци на хабилитираните преподаватели по гражданско и търговско право, както и по наказателно право, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегии.

Поименен списък на хабилитираните преподаватели 
по гражданско и търговско право
СУ "Св. Климент Охридски" 
доц. д-р Анета Методиева Антонова 
ПУ "Паисий Хилендарски"
проф. д-р Поля Неделчева Голева 
ПУ "Паисий Хилендарски"
доц. д.ю.н. Красен Стойчев Стойчев
ПУ "Паисий Хилендарски"
доц. д-р Красимир Николов Митев
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. д.ю.н Иван Русчев Русчев
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. д.ю.н Георги Стефанов Иванов
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. д-р Анелия Йорданова Мингова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Камелия Николаева Цолова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Павел Атанасов Сарафов
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Янка Тенева Тянкова - Тодорова
НБУ
проф. Екатерина Илиева Матеева
НБУ
доц. д-р Венцислава Желязкова Григорова
НБУ
доц. д-р Веселина Манева
НБУ
доц. д-р Ивайло Иванов Стайков
НБУ
доц. д-р Тодор Коларов
Бургаски свободен университет
проф. д-р Силви Василев Чернев 
Бургаски свободен университет
проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Бургаски свободен университет
доц. д-р  Александър Ангелов Иванов
Варненски свободен университет
доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
Варненски свободен университет
проф. д-р Огнян Христов Стамболиев
УНСС
доц. д-р Гергана Василева Боянова
УНСС
доц. д-р Божанка Георгиева Неделчева
Поименен списък на хабилитираните преподаватели
 по наказателно право
СУ "Св. Климент Охридски" 
проф. д-р Пламен Александров Панайотов
СУ "Св. Климент Охридски" 
доц. д-р Ралица Янкова Илкова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Иван Петров Видолов
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д.ю.н Георги Иванов Митов
НБУ
проф. д-р Евгения Николова Коцева
НБУ
проф. д-р Румен Петров Владимиров
Бургаски свободен университет
проф. д-р Момяна Мартинова Гунева
Бургаски свободен университет
проф. д.ю.н Маргарита Иванова Чинова
Бургаски свободен университет
доц. д-р  Светла Маргаритова Вучкова
Варненски свободен университет
проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Варненски свободен университет
доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Варненски свободен университет
проф. д-р Иван Захариев Сълов
Варненски свободен университет
доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Русенски университет "А. Кънчев"
проф. д-р Петя Борисова Шопова
Русенски университет "А. Кънчев"
доц. д-р Екатерина Салкова Гетова
ЮЗУ "Неофит Рилски"
проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
УНСС
доц. д-р Бойко Илиев Рашков
УНСС
проф. д-р Румен Илиев Марков

1.2. ДА НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ от списъците с представители на Комисията по атестирането и конкурсите по съответната материя, магистрати, определени за членове на конкурсни комисии по други, обявени от Съдийската колегия на ВСС конкурси.

1.3. ПРЕДОСТАВЯ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС списък с представители на Комисията по атестирането и конкурсите по наказателно-правна материя, в който не е включена Мария Митева Лалова – съдия в Софийски апелативен съд, предвид фактическа невъзможност да участва в конкурса по уважителни причини – продължителен отпуск поради временна неработоспособност.  

1.4. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-2. ОТНОСНО: Определяне на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища - гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС 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:

2.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд – гражданска колегия, както следва:

Редовни членове: 
-	1 (един) редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя);
-	1 (един) редовен член хабилитиран преподавател по гражданско право;
Резервни членове: 
-	1 (един) резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя)
-	1 (един) резервен член хабилитиран преподавател по гражданско право.

2.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОБЯВИ определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд – гражданска колегия, както следва:

Редовни членове: 
- 1 (един) редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя), определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
	- Гълъбина Генчева Петрова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
	- Геновева Николаева Димитрова – съдия във Върховен касационен съд, определен чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Албена Тодорова Бонева – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- 1 (един) редовен член, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г..


Резервни членове: 
- 1 (един) резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Василка Иванова Илиева – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- 1 (един) резервен член, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г..

2.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-3. ОТНОСНО: Определяне на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища - търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС 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:

3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд – търговска колегия, както следва:

Редовни членове: 
-	1 (един) редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя);
-	1 (един) редовен член, хабилитиран преподавател по гражданско и търговско право;
Резервни членове: 
-	1 (един) резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя)
-	1 (един) резервен член, хабилитиран преподавател по гражданско и търговско право.

3.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОБЯВИ определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд – търговска колегия, както следва:

Редовни членове: 
- 1 (един) редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя), определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
	- Тотка Калчева Димитрова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
	- Евгений Севдалинов Стайков – съдия във Върховен касационен съд, определен чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Ирина Ставрева Петрова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- 1 (един) редовен член, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г.

Резервни членове: 
- 1 (един) резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска/търговска материя), определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Татяна Пенева Върбанова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- 1 (един) резервен член, хабилитиран преподавател по гражданско и търговско право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.

3.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Определяне на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища -наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС 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:

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд – наказателна колегия, както следва:

Редовни членове: 
-	1 (един) редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя);
-	1 (един) редовен член, хабилитиран преподавател по наказателно право;

Резервни членове: 
-	1 (един) резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя)
-	1 (един) резервен член, хабилитиран преподавател по наказателно право.

4.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОБЯВИ определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд – наказателна колегия, както следва:

Редовни членове: 
- 1 (един) редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя), определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
	- Евелина Александрова Стоянова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
	- Антоанета Благоева Данова – съдия във Върховен касационен съд, определен чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Милена Георгиева Панева – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от пленума на Върховния касационен съд;
- 1 (един) редовен член, хабилитиран преподавател по наказателно право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г..

Резервни членове: 
- 1 (един) резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя), определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Ружена Георгиева Керанова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- 1 (един) резервен член, хабилитиран преподавател по наказателно право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.

4.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-5. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите - участници в процедури за избор на административни ръководители, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.) и протокол №11/27.03.2018 г. (обн. ДВ, бр. 30/03.04.2018 г.), и определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.
След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

5.1 ДОПУСКА, на основание чл. 194а, ал.2 от ЗСВ, до участие в процедури за избор за заемане на длъжността „административен ръководител-председател” в органите на съдебната власт, обявени с решение на Съдийската колегия на ВСС по по протокол   № 27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.) и протокол № 11/27.03.2018 г. (обн. ДВ, бр. 30/03.04.2018 г.) следните кандидати:
    Административен ръководител – председател на Окръжен съд - Пловдив
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



ВСС – 4869/30.04.2018 г.
Веселин Димитров Хаджиев
Съдия в ОС - Пловдив
     Административен ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



ВСС– 13172/01.11.2018 г.
Елеонора Петрова Серафимова
Административен ръководител – председател на ОС - Пазарджик
       Административен ръководител – председател на Районен съд - Бургас
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



ВСС-12839/25.10.2018 г.
Дарина Кирчева Йорданова
Съдия в Районен съд - Бургас
ВСС-13197/01.11.2018 г.
Асен Тотев Радев
Съдия в Районен съд - Бургас
       Административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



ВСС-4854/30.04.2018 г.
Росица Маринова Томова
Следовател в ОслО - Шумен
ВСС-4915/02.05.2018 г.
Диана Димова Петрова 
и.ф. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав
               Административен ръководител – председател на Районен съд – Елин Пелин
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх.№
Име
Заемана длъжност към момента



ВСС-13138/31.10.2018 г.
Росица Генадиева Тодорова - Газибарова
Административен ръководител – председател на Районен съд – Елин Пелин


5.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати по т. 5.1 на страницата на ВСС в Интернет.

5.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:

	Окръжен съд – Пловдив:……………………          

Окръжен съд – Пазарджик: …………………
Районен съд – Бургас:………………………
Районен съд – Велики Преслав:………………
Районен съд – Елин Пелин: ……………………

5.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

5.5. Отлага произнасянето по допустимостта на Анна Иванова Кайтазка – съдия в Районен съд – Белоградчик, кандидат за участие в процедура за избор на председател на Районен съд – Белоградчик, до приемането на комплексна оценка от атестиране по чл. 196, т. 3 от ЗСВ. 

5.6. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на Анна Иванова Кайтазка – съдия в Районен съд – Белоградчик, за периода 01.11.2013 – 01.11.2018 г. 

Мотиви: След промените в ЗСВ от м. юни 2018 г. извънредно атестиране се провежда след приключване на периодичното атестиране, ако от последното периодично атестиране са изминали 5 години и магистратът участва в избор за административен ръководител (чл. 197, ал. 5, т.2 ЗСВ). От друга страна разпоредбата на §206, ал. 3 ЗСВ регламентира, че съдия, прокурор или следовател, назначен до влизането в сила на този закон, не се атестира периодично след получаване на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 3, а  периодичните атестации, проведени до влизането в сила на ЗИД ЗСВ (ДВ, бр.62/2016 г.), се зачитат за атестиране по смисъла на чл. 196, т. 3, след придобит статут на несменяемост, независимо от реда на неговото придобиване.
От направена проверка се установява, че за Анна Кайтазка не е налице проведено второ периодично атестиране, т.е не е изпълнено изискването за наличие на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 3  ЗСВ. В допълнение,  към настоящия момент са изтекли повече от пет години от последното й проведено  периодично атестиране (считано от статистически отчетния период на атестиране – 01.11.2013 г.). Поради изложеното Комисията счита, че спрямо съдия Кайтазка следва да бъде открита процедура за периодично атестиране, което да я ползва при участието й в  процедурата по избор на административен  ръководител на РС - Белоградчик.

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

5.8. Отлага произнасянето по допустимостта на Божидарка Данчова Йосифова – съдия в Районен съд – Белоградчик, кандидат за участие в процедура за избор на председател на Районен съд – Белоградчик, до приемането на комплексна оценка от атестиране по чл. 196, т. 3 от ЗСВ. 

5.9. 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 Божидарка Данчова Йосифова – съдия в Районен съд – Белоградчик, за периода 01.11.2013 – 01.11.2018 г. 

Мотиви: След промените в ЗСВ от м. юни 2018 г. извънредно атестиране се провежда след приключване на периодичното атестиране, ако от последното периодично атестиране са изминали 5 години и магистратът участва в избор за административен ръководител (чл. 197, ал. 5, т.2 ЗСВ). От друга страна разпоредбата на §206, ал. 3 ЗСВ регламентира, че съдия, прокурор или следовател, назначен до влизането в сила на този закон, не се атестира периодично след получаване на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 3, а  периодичните атестации, проведени до влизането в сила на ЗИД ЗСВ (ДВ, бр.62/2016 г.), се зачитат за атестиране по смисъла на чл. 196, т. 3, след придобит статут на несменяемост, независимо от реда на неговото придобиване.
От направена проверка се установява, че за Божидара Йосифова не е налице проведено второ периодично атестиране, т.е не е изпълнено изискването за наличие на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 3  ЗСВ. В допълнение,  към настоящия момент са изтекли повече от пет години от последното й проведено  периодично атестиране (считано от статистически отчетния период на атестиране – 01.11.2013 г.). Поради изложеното Комисията счита, че спрямо съдия Йосифова следва да бъде открита процедура за периодично атестиране, което да я ползва при участието й в  процедурата по избор на административен  ръководител на РС - Белоградчик.

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

5.11. Отлага произнасянето по допустимостта на Динко Карамфилов Хаджиев  – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград, кандидат за участие в процедура за избор на председател на Районен съд – Златоград, до приемането на комплексна оценка от атестиране по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ. 

5.12. 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 Динко Карамфилов Хаджиев  – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград, за периода 12.11.2013 – 12.11.2018 г. 

Мотиви: За кандидата Динко Карамфилов Хаджиев е приложима разпоредбата на чл. 197, ал. 5, т. 2 ЗСВ. Нормата императивно предвижда провеждане на извънредно атестиране в случаите когато съдия, прокурор или следовател участва в избор за административен ръководител, както и това, че извънредното атестиране се извършва след приключване на периодичното атестиране, ако от последното периодично такова са изминали повече от три години. В конкретния случай последното периодично атестиране на съдия Хаджиев е проведено с решение на ВСС по протокол 6/14.02.2013 г., с приета комплексна оценка „много добра“, като статистически отчетения период на атестиране е до 05.12.2012 г. вкл. Поради изложеното Комисията счита, че са налице цитираните по-горе предпоставки за провеждане на извънредно атестиране.
5.13. Да се изискат от административния ръководител на Районен съд – Златоград необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

5.14. Отлага произнасянето по допустимостта на Живко Делчев Янков  – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково – кандидат за участие в процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград и изпраща на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС, по компетентност относно атестирането му. 

5.15. Определя следните докладчици: 
Окръжен съд – Пловдив – г-жа Петя Колева – Рушанова
Районен съд – Велики Преслав – г-жа Вероника Имова
Окръжен съд – Пазарджик – г-жа Веселка Узунова
Районен съд – Бургас – г-жа Женя Димитрова
Районен съд – Елин Пелин – г-жа Анелия Маркова

Р-6. ОТНОСНО: Молба от Тинка Атанасова Косева за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Административен съд - Варна и назначаване на длъжност „съдия“ в Административен съд - Варна. 
След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Тинка Атанасова Косева съдия в Административен съд - Варна от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Административен съд - Варна, считано от датата на вземане на решението. 

6.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 Тинка Атанасова Косева, на  длъжност „съдия“ в Административен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

6.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-7. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Варна, във връзка с прекратения мандат.
След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

7.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №45/07.11.2017 г., Борислав Георгиев Милачков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд - Варна, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд - Варна, 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.

Мотиви:В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №45/07.11.2017 г. и с оглед предсрочното освобождаване на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд - Варна, Комисията служебно събра и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател на съда.  Видно от справка за актуалното кадрово състояние на органа по щатното му разписание са налице две заети длъжности „заместник на административния ръководител“, на които с решение на ВСС по пр. №39/09.07.2015 г. са назначени съдия Борислав Георгиев Милачков и съдия Елена Атанасова Янакиева. Двамата магистрати са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като продължителността на прослуженото време на тази длъжност на двамата е еднаква – 3 г., 3м. и 26 дни. Съобразно разпоредбата на чл. 237, ал. 1, т. 4 от ЗСВ - при равни длъжности, ранг и прослужено време на същата длъжност, за да се определи старшинството между тях следва да се вземе предвид четвъртия критерий – продължителност на прослуженото време на други длъжности. Видно от данните от кадровите досиета на магистратите и съответно решенията за назначаването им на други длъжности с по – продължителен стаж е съдия Борислав Георгиев Милачков  (18 г., 5 м. и 11 дни). Магистратът е изразил писмено съгласието си да бъде определен да изпълнява административно – ръководните функции до встъпване в длъжност на нов председател, с оглед на което Комисията счита, че съдия Борислав Георгиев Милачков следва  да бъде определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Административен съд – Варна.

7.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-8. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик, поради изтичащ мандат.
След проведено гласуване и при резултат 10  гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

8.1. 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., Елеонора Петрова Серафимова –административен ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 27.11.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Мотиви: На 26.11.2018 г. изтича първият мандат на досегашния административен ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик - съдия Елеонора Петрова Серафимова. В откритата процедура за избор на нов административен ръководител същата е единствен кандидат.  В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/23.10.2018 г., Комисията счита, че за изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик следва да бъде определен досегашният председател, изразил съгласие за това, съдия Елеонора Петрова Серафимова.

8.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-9. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

9.1. 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 съдебната власт, както следва:

	Административен ръководител  – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност;

Административен ръководител – председател на Районен съд – Кърджали – свободна длъжност;
Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна длъжност;
Административен ръководител  – председател на Районен съд – Разлог – свободна длъжност;
Административен ръководител  – председател на Районен съд – Сливница – свободна длъжност.

9.2. 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.

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

9.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител - председател на Районен съд - Бяла за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) щатна длъжност „съдия“. 
След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

10.1. Отлага разглеждането на т. Р-10 от настоящия дневен ред за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

10.2. Изпраща искането от административния ръководител - председател на Районен съд - Бяла за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) щатна длъжност „съдия“ на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, за становище.

Р-11. ОТНОСНО: Заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №14/08.05.2018 г. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ Теодора Енчева Димитрова, за редовен член на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища на мястото на Татяна Генова Митева.

11.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий един резервен член – съдия в окръжните съдилища – гражданска колегия, на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища на мястото на Теодора Енчева Димитрова.

11.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-12. ОТНОСНО: Постъпили кандидатури във връзка с процедура 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., с удължен срок за подаване на кандидатури съгласно решение на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия по протокол №31/22.10.2018 г., т.3.2 - до 06.11.2018 г.
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

12. 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-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 Галина Владимирова Захарова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, - кандидат за заемане на длъжността „заместник на председателя и ръководител на Наказателна колегия“ на Върховния касационен съд.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

13.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Галина Владимирова Захарова - съдия във Върховния касационен съд, 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 Галина Владимирова Захарова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за запознаване. 

Р-14. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за назначаване на Галина Владимирова Захарова - съдия във Върховния касационен съд на длъжност „заместник на председателя и ръководител на Наказателна колегия“ на Върховния касационен съд. 
След проведено гласуване и при резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

14.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Галина Владимирова Захарова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ и ръководител на Наказателна колегия на Върховния касационен съд, 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 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 



РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ
С-1. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.
След проведено гласуване и при резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

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

ОСВ
Магистрат
Длъжност
КАК - СЪСТАВ

НЕСМЕНЯЕМОСТ


РС Пазарджик
Красимир Димитров Лесенски
съдия
М.Топузова
Л.Андонова и П.Рушанова
РС Велико Търново
Георги Валентинов Георгиев
съдия
А.Маркова
К.Шекерджиев и А.Дишева
РС Монтана
Иван Диянов Мичев
съдия
Р.Дражева
А.Александрова и З.Тодорова
РС Горна Оряховица
Трифон Пенчев Славков
съдия
Л.Андонова
М.Топузова и А.Маркова
РС Враца
Пламен Иванов Шумков 
съдия
Л.Андонова
П.Рушанова и А.Александрова
РС Петрич
Андрей Иванов Николов 
съдия
В.Узунова
Р.Дражева и А.Александрова
РС Пловдив
Панайот Рангелов Велчев 
съдия
М.Топузова
З.Тодорова и А.Маркова
РС Несебър
Валери Владимиров Събев 
съдия
Р.Дражева
В.Узунова и Л.Андонова
РС Бургас
Анатоли Йорданов Бобоков 
съдия
П.Рушанова
Ж.Димитрова и О.Керелска
РС Бургас
Станимира Ангелова Иванова 
съдия
П.Рушанова
В.Павлова и А.Маркова
РС Бургас
Пламена Николова Събева 
съдия
Р.Дражева-В.Узунова и В.Павлова
РС Попово
Хрисимир Максимов Пройнов 
съдия
А.Александрова
К.Шекерджиев и Л.Андонова
РС Чирпан
Асен Цветанов Цветанов
съдия
Ж.Димитрова
П.Рушанова и В.Имова
РС Стара Загора
Ваня Желязкова Тенева 
съдия
В.Узунова
М.Топузова и З.Тодорова
СРС
Радослава Николаева Качерилска
съдия
М.Топузова
Р.Дражева и П.Рушанова
СРС
Марина Владимирова Манолова 
съдия
П.Рушанова
М.Топузова и В.Имова
СРС
Анелия Стефанова Янева 
съдия
О.Керелска
Л.Андонова и Ж.Димитрова
СРС
Цветелина Александрова Костова 
съдия
А.Александрова
В.Имова и А.Маркова
СРС
Василена Людмилова Дранчовска 
съдия
В.Узунова
Ж.Димитрова и А.Александрова
СРС
Мария Георгиева Шейтанова-Воденичарова
съдия
В.Узунова
Ж.Димитрова и Р.Дражева
СРС
Темислав Малинов Димитров 
съдия
А.Маркова
К.Шекерджиев и О.Керелска
СРС
Даниела Евтимова Павлова-Радева
съдия
А.Александрова
О.Керелска и Л.Андонова
РС Варна
Валентин Тодоров Пушевски 
съдия
М.Топузова
А.Дишева и Ж.Димитрова
РС Варна
Галя Димитрова Алексиева 
съдия
А.Маркова
В.Узунова и Л.Андонова
СРС
Яна Василева Николова – Димитрова
съдия
А.Маркова
М.Топузова и З.Тодорова
ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

СРС
Гергана Кирилова Георгиева
съдия
Ж.Димитрова
Р.Дражева - Първанова 
В.Узунова


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

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-2. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Мариета Христова Райкова - Пашова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, във връзка с  решение на КАК-СК по протокол №25/23.07.2018 г., т. Р-5.12.

След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Мариета Христова Райкова - Пашова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  97 (деветдесет и седем) точки на Мариета Христова Райкова - Пашова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мариета Христова Райкова - Пашова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Петър Георгиев Балков - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

4.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да прекрати откритата процедура за периодично атестиране на Петър Георгиев Балков - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

Мотиви: Процедурата по периодично атестиране е открита с решение на КАК по протокол №1/15.01.2018 г., т. С-21. С измененията в ЗСВ от месец юни 2018 г. е въведена нова ал. 7 на чл. 197 ЗСВ, съгласно която не се провежда периодично атестиране на магистрати след навършване на 60-годишна възраст. След направена справка се установи, че цитираната по-горе разпоредба е приложима в случая на съдия Петър Балков, поради което Комисията счита, че откритата процедура по периодично атестиране следва да бъде прекратена.
Горното не изключва възможността за провеждането на извънредно атестиране при необходимост и в бъдещ момент, с оглед регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 ЗСВ.

4.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Юлиян Стаменов Стаменов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

5.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да прекрати откритата процедура за периодично атестиране на Юлиян Стаменов Стаменов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

Мотиви: Процедурата по периодично атестиране е открита с решение на КАК по протокол №1/15.01.2018 г., т. С-22. С измененията в ЗСВ от месец юни 2018 г. е въведена нова ал.7 на чл.197 ЗСВ, съгласно която не се провежда периодично атестиране на магистрати след навършване на 60-годишна възраст. След направена справка се установи, че цитираната по-горе разпоредба е приложима в случая на съдия Юлиян Стаменов, поради което Комисията счита, че откритата процедура по периодично атестиране следва да бъде прекратена.
Горното не изключва възможността за провеждането на извънредно атестиране при необходимост и в бъдещ момент, с оглед регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 ЗСВ.

5.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за повишаване на Мариана Михайлова Михайлова - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Михайлова Михайлова - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за повишаване на Милена Маринова Несторова -Дичева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Маринова Несторова -Дичева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Смолян за повишаване на Славка Иванова Кабасанова - административен ръководител - председател на Районен съд - Чепеларе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Славка Иванова Кабасанова - административен ръководител - председател на Районен съд - Чепеларе, 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 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Чепеларе за повишаване на Десислава Георгиева Петрова - съдия в Районен съд - Чепеларе на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Георгиева Петрова - съдия в Районен съд - Чепеларе 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. 

9.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-10. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Доника Илиева Тарева - съдия в Районен съд - Пловдив на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

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

10.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Благоевград за повишаване на Емилия Великова Дончева - съдия в Районен съд - Благоевград на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Георгиева Петрова - съдия в Районен съд - Чепеларе 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. 

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-12. ОТНОСНО: Предложение от Христина Валентинова Тодорова - Колева - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христина Валентинова Тодорова - Колева - 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. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-13. ОТНОСНО: Предложение от Румяна Димова Христова - Ненова - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Димова Христова - Ненова - 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 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Иван Димитров Коев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

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 Иван Димитров Коев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периода 12.11.2013 – 12.11.2018 г. 

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ ПО НОВИЯ РЕД

С-15. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Мая Йорданова Михайлова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Мая Йорданова Михайлова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.  

15.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС Мая Йорданова Михайлова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

15.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Прокурорската колегия на ВСС, насрочено за 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-15. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018 г.,  т. 14.1.
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 34, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, да измени и допълни решението си по протокол №31/23.10.2018 г., т. 14.1, като текстът: „Теодора Димова, съдия в Окръжен съд – Шумен, гражданска материя“, да се чете „Теодора Енчева Димитрова, съдия в Окръжен съд – Шумен, гражданска материя“.

15.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 13.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.
(Решението по т. 15.2 е взето единодушно).

Р-16. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд за поощряване на Мирослава Николаева Кацарска - Пантева - съдия в Софийски градски съд с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПООЩРИ, на основание      чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Мирослава Николаева Кацарска - Пантева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ , с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

16.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 20.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-17. ОТНОСНО: Решение №13426/05.11.2018 г. по адм. дело №8176/2018 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Стефка Атанасова Янкова - Котрулева срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/05.06.2018 г. във връзка с конкурс за първоначално назначаване в апелативните съдилища - наказателна колегия.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17. Приема за сведение решение №13426/05.11.2018 г. по адм. дело №8176/2018 г. на Върховния административен съд

С-16. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 
След проведено гласуване и при резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

16.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 96 (деветдесет и шест) точки на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 

16.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”, резултатите от атестирането, за запознаване. 

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



