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ПРОТОКОЛ №4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 04.02.2019 г. 

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

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова – директор на дирекция „Конкурси на магистрати“
Цветанка Тиганчева - началник-отдел „Конкурси на магистрати“
Николина Георгиева - началник-отдел „Атестиране на съдии“ 

Протоколирал: Илина Йосифова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането  и  конкурсите допълнителна точка –  Р-11, Р-12, Р-13, Р-14, Р-15, Р-16, С-19. 

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Избор на председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“и 4 „Против“

1.1.Избира, на основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, за председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС г-жа Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд. 

Поради подадена в заседанието оставка и направено предложение от  членове на комисията  и След проведено гласуване при обявения резултат 16 гласа „За“ и 1 глас „Против“

След проведеното гласуване и при обявения резултат 16 гласа „За“ и 1 „Против“

1.2. Избира, на основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, за заместник-председател на Комисията по атестирането и конкурсите г-н Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет.  

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 Петя Николова Гатева   - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Троян, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Троян, който ще се проведе на 12.02.2019 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Петя Николова Гатева   - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд – Троян. 

2.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 2.1. на Петя Николова Гатева   - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Троян, 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 – Троян. 

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 12.02.2019 г. 

Р-3. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Тутракан, който ще се проведе на 12.02.2019 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

3.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан. 

3.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 3.1. на Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан, 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 – Тутракан. 

3.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 12.02.2019 г. 

Р-4. ОТНОСНО: Заявление от съдии в Апелативен съд - София с отправени въпроси до Съдийската колегия и искане за проверка по заповед на председателя на съда за командироване на съдия. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ и 3 гласа „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

4.1. Счита, че в процедурата по командироването административният ръководител е спазил правилата и всички формални предпоставки на закона. 

4.2. Предоставя на Съдийската колегия на ВСС решението по т. Р-4.1. и материалите по преписката за заседанието й, насрочено на 12.02.2019 г. 

Р-5. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив.

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

5. Отлага разглеждането на т. Р-5 от настоящия дневен ред до влизане в сила на решението на Съдийската колегия на ВСС по пр. №3/29.01.2019 г. за прекратяване на процедурите за избор на административен ръководител на Окръжен съд – Пловдив. 

Р-6. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна, поради изтичащ мандат на 14.02.2019 г.

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

6.1. 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, Ванухи Бедрос Аракелян – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 15.02.2019 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител. 

6.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-7. ОТНОСНО: Заявление от Радослава Маринова Йорданова за оттегляне на подадената оставка като административен ръководител - председател на Районен съд - Ихтиман. (вх.№ ВСС-13778/18/25.01.2019 г.) 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

7. Приема за сведение заявлението от Радослава Маринова Йорданова – административен ръководител – председател на Районен съд – Ихтиман. 

Р-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Военноапелативен съд за посмъртно поощряване на полковник Христо Николов Странджански като съдия във Военноапелативен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ. (вх.№ ВСС-1107/29.01.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 
 
8.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, да удостои посмъртно полковник Христо Николов Странджански, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

8.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-9. ОТНОСНО: Предложение от Минчо Танев Танев - съдия в Районен съд - Царево за продължаване на откритата, с решение на КАК-СК по протокол №11/16.04.2018 г, т. Р.1.1, процедура за периодично атестиране. (вх.№ ВСС-15694/18/01.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ и 7 „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

9.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да прекрати откритата с решение на КАК-СК по протокол №11/16.04.2018 г, т. Р.1.1, процедура за периодично атестиране на Минчо Танев Танев - съдия в Районен съд – Царево. 

Мотиви: Със заявление с вх. №ВСС-15694/2018 г. съдия Танев е заявил отказ от участие в конкурсната процедура за  преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища. Процедурата по периодично атестиране е открита с решение на КАК по протокол №11/16.04.2018 г., т. Р-1.1,  конкретно с оглед участието на магистрата в този конкурс, поради което комисията счита, че с оттеглянето от участие в конкурса отпада и основанието за атестиране.
Следва да се има предвид, че за съдия Танев към настоящия момент е приложима хипотезата на §206, ал. 3 ЗСВ (след измененията от месец юни 2018 г.) във връзка с чл. 196, т. 3 от ЗСВ – налице са две проведени периодични атестирания след придобит статут на несменяемост и ново периодично атестиране не следва да бъде провеждано.
Не съществуват пречки, в бъдещ момент на съдия Танев да бъде проведено извънредно атестиране на посочените в закона основания.
Поради всички изложени съображения Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС счита, че  откритата процедура следва да бъде прекратена. 
9.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г. 

Р-10. ОТНОСНО: Допълване на състава на конкурсната комисия за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България, определена съгласно чл.10 от Правилата за дейността на НСМГТД по процедура, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №28/25.09.2018 г.
След подаден отвод от г-жа Любка Андонова

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

10.1. ОПРЕДЕЛЯ за член на конкурсната комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТД) за провеждане на избор на членове и национални лица за контакт на НСМГТД г-н Добрин Кючуков. 
10.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да одобри състава на определената конкурсна комисия избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела 
(НСМГТД) в Република България, определена съгласно чл.10 от Правилата за дейността на НСМГТД по процедура, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №28/25.09.2018 г.

10.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г. 

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

С-1. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

ОСВ
Магистрат
Длъжност
КАК-Състав
СРС
Георги Стоянов Мулешков
съдия
Албена Александрова – докладчик
Веселка Узунова
Любка Андонова


1.2. Да се уведоми атестираният магистрат за определения им атестационен състав и за възможността да заяви отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.


ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-2. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Кристина Райкова Филипова - съдия в Софийски градски съд.
(В гласуването не участва Анелия Маркова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Кристина Райкова Филипова - съдия в Софийски градски съд.

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на Кристина Райкова Филипова - съдия в Софийски градски съд.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Кристина Райкова Филипова - съдия в Софийски градски съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Симеон Георгиев Захариев - съдия в Окръжен съд – Пловдив. 
(В гласуването не участва Женя Димитрова)

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 Симеон Георгиев Захариев - съдия в Окръжен съд - Пловдив.

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  100 (сто) точки на Симеон Георгиев Захариев - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Симеон Георгиев Захариев - съдия в Окръжен съд - Пловдив, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд – Берковица. 
(В гласуването не участва Любка Андонова)

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 Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд - Берковица.

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  98 (деветдесет и осем) точки на Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд - Берковица. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд - Берковица, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд – Варна. 
(В гласуването не участва Мина Топузова)

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 Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд - Варна.

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд - Варна. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд - Варна, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Надя Стефанова Бакалова - съдия в Районен съд – Своге. 
(В гласуването не участва Любка Андонова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

6.1. 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 Надя Стефанова Бакалова - съдия в Районен съд - Своге.

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  97 (деветдесет и седем) на Надя Стефанова Бакалова - съдия в Районен съд - Своге. 

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Надя Стефанова Бакалова - съдия в Районен съд - Своге, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Румяна Иванова Панайотова - съдия в Окръжен съд – Пловдив. 
(В гласуването не участва Женя Димитрова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

7.1. 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 Румяна Иванова Панайотова - съдия в Окръжен съд - Пловдив.

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  92 (деветдесет и две) точки на Румяна Иванова Панайотова - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Румяна Иванова Панайотова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Борис Димитров Илиев - съдия в  Окръжен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-4020/10.04.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

8.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Борис Димитров Илиев - съдия в  Окръжен съд - Пловдив.

8.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  100 (сто) точки на Борис Димитров Илиев - съдия в  Окръжен съд - Пловдив.

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Борис Димитров Илиев - съдия в  Окръжен съд - Пловдив, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд София-град за предварително атестиране на Анета Христова Юргакиева - Георгиева - съдия Административен съд София-град. (вх.№ ВСС-977/28.01.2019 г.) 

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 предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, на Анета Христова Юргакиева - Георгиева - съдия в Административен съд София-град, за периода 16.12.2015 г. – 16.12.2018 г. 

9.2. Да се изискат от административния ръководител на Административен съд – София - град необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Габрово за периодично атестиране на Светлозар Георгиев Рачев - съдия в Административен съд - Габрово. (вх.№ ВСС-982/28.01.2019 г.) 

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 Светлозар Георгиев Рачев - съдия в Административен съд - Габрово, за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2018 г. 

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-11. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Михаела Светлозар Боева - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-1780/12.02.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Михаела Светлозар Боева - съдия в Районен съд - Пловдив.  

11.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Михаела Светлозар Боева - съдия в Районен съд - Пловдив, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

11.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-12. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Валери Владимиров Събев - съдия в  Районен съд - Несебър. (вх.№ ВСС-4097/11.04.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Валери Владимиров Събев - съдия в  Районен съд - Несебър.  

12.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Валери Владимиров Събев - съдия в  Районен съд - Несебър, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

12.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Пламена Николова Събева - съдия в Районен съд - Бургас. (вх.№ ВСС-4473/19.04.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Пламена Николова Събева - съдия в Районен съд - Бургас.  

13.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Пламена Николова Събева - съдия в Районен съд - Бургас, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

13.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Силвия Георгиева Николова - съдия в Районен съд - Благоевград. (вх.№ ВСС-3145/19.03.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Силвия Георгиева Николова - съдия в Районен съд - Благоевград. 

14.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Георгиева Николова - съдия в Районен съд - Благоевград. 

14.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Светлана Бойкова Методиева - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-788/23.01.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Светлана Бойкова Методиева - съдия в Районен съд - Пловдив. 

15.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Бойкова Методиева - съдия в Районен съд - Пловдив. 

15.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-16. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Петя Иванова Петрова - Дакова - съдия в Окръжен съд – Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. 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 Петя Иванова Петрова - Дакова - съдия в Окръжен съд - Бургас. 

16.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Иванова Петрова - Дакова - съдия в Окръжен съд - Бургас. 

16.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-17. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Даниела Петрова Костова - съдия в Специализирания наказателен съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. 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 Даниела Петрова Костова - съдия в Специализирания наказателен съд. 

17.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Петрова Костова - съдия в Специализирания наказателен съд. 

173. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-18. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Светлана Димитрова Митрушева - Атанасова - председател на Районен съд – Ямбол. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. 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 Светлана Димитрова Митрушева - Атанасова - председател на Районен съд - Ямбол. 

18.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Димитрова Митрушева - Атанасова - председател на Районен съд - Ямбол. 

18.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-11. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС относно предоставяне на вниманието на КАК-СК документа Насоки за ролята, задачите и за назначаването на лицата за контакт в Европейската съдебна мрежа във връзка с провеждащата се процедура за избор на членове на НСММСНДРБ и чл. 21,  б. “в“ от Правилата за дейността на мрежата за определяне на контактни точки в Европейската съдебна мрежа.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

11.1 ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ документа „Насоки за ролята, задачите и за назначаването на лицата за контакт в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ)“.

11.2. ПРЕДОСТАВЯ документа „Насоки за ролята, задачите и за назначаването на лицата за контакт в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ)“ на членовете на конкурсната комисия за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД), определена съгласно чл. 10 от Правилата за дейността на НСММСНД и одобрена с решение на Съдийската колегия по пр. №31/23.10.2018 г.

Р-12. ОТНОСНО: Извлечение от решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №2/30.01.2019 г., т. 2, за оптимизиране щатната численост на Административен съд - Бургас.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 8 гласа „За“ и 9 гласа „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

12.1. Изразява отрицателно становище за съкращаването на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Смолян и разкриването й в Административен съд – Бургас. 

Мотиви: По отношение на единствената свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Смолян са налице обстоятелства, обосноваващи запазването й за нуждите на кадровата му обезпеченост. Изтичащият в края на 2019 г., на 12 декември, втори мандат на административния ръководител на Окръжен съд – Смолян налага вакантната длъжност „съдия“ в органа, разпределена по материя в търговско отделение, да не бъде предвидена за заемане чрез конкурс, а да послужи за устройването му на съдийска длъжност на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. Ето защо Комисията счита, че свободният щат в ОС – Смолян не следва да бъде пренасочван в Административен съд – Бургас, а да бъде предвиден за обезпечаване оставането в органа на административния ръководител с изтичащ мандат.

12.2. Изпраща решението по т. 12.1. на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, за сведение.

Р-13. ОТНОСНО: Молба от Галя Горанова Вълкова и Таня Петкова Кандилова - съдии в Софийски районен съд във връзка с решение на Върховния административен съд по адм.дело №8592/2017 г., с което се отменя §6 от Наредба №1 на Пленума на Висшия съдебен съвет. (вх.№ ВСС-676/25.01.2019 г.)

(Решенията по точка Р-13 са взети при направен самоотвод на г-жа Женя Димитрова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

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

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ВЪЗОБНОВИ, на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд - гражданска колегия, поради отпадане основанието за спиране, а именно приключване на съдебното производство пред Върховния административен съд по оспорване на §6 от Преходните разпоредби на Наредба №1/09.02.2017 г.

13.1.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ВЪЗОБНОВИ, на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд - гражданска колегия, поради отпадане основанието за спиране, а именно приключване на съдебното производство пред Върховния административен съд по оспорване на §6 от Преходните разпоредби на Наредба №1/09.02.2017 г. 

13.1.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ВЪЗОБНОВИ, на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Таня Петкова Кандилова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски окръжен съд - гражданска колегия, поради отпадане основанието за спиране, а именно приключване на съдебното  производство пред Върховния административен съд по оспорване на §6 от Преходните разпоредби на Наредба №1/09.02.2017 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ и 4 гласа „Против“

13.2. Счита, че следва да разгледа въпроса по същество като внесе предложение до Съдийската колегия на ВСС за произнасяне по молбите за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

13.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НЕ НАЗНАЧИ Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд - гражданска колегия, поради отмяна на  §6 от Преходните разпоредби на Наредба №1/09.02.2017 г.
13.3.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НЕ НАЗНАЧИ Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд - гражданска колегия, поради отмяна на §6 от Преходните разпоредби на Наредба №1/09.02.2017 г.
13.3.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НЕ НАЗНАЧИ Таня Петкова Кандилова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски окръжен съд - гражданска колегия, поради отмяна на §6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.

Мотиви: Съдия Екатерина Стоева, съдия Галя Вълкова и съдия Таня Кандилова са следващи по реда на класирането кандидати в конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – гражданска колегия , обявен с решение на  Съдийската колегия на ВСС по пр. №12/12.07.2016 г. и oбн. в ДВ, бр. 57/22.07.2016 г. Това е конкурс обявен и проведен по реда на ЗСВ (до влизане в сила на ЗИД на ЗСВ – обн. в ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.
С окончателно решение на Върховния административен съд №915/22.01.2019 г. по адм. д. №85/92/2017 г. е отменена разпоредбата на §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/09.07.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, предвиждаща приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по отношение на всички конкурси, приключили по „досегашния ред“. Решението е обнародвано в бр. 10/01.02.2019 г. на Държавен вестник съобразно изискването на разпоредбата на чл. 194 от АПК и е влязло в сила. 
С оглед на законовите последици от отмяната на нормативен акт, каквато е Наредбата, и отпадането на възможността за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на следващите по реда на класирането кандидати в конкурси, обявени и проведени по стария ред (до влизане в сила на ЗИД на ЗСВ – Обн. в ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), Комисията счита, че подадените молби следва да бъдат оставени без уважение поради отпадане на основанието за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
13.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-14. ОТНОСНО: Възражение от Благой Гавраилов Потеров - участник в конкурс за първоначално назначаване в Апелативен съд - наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №41/16.07.2015 г. (вх. № ВСС-1247/31.01.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

14.1. Приема за сведение възражението от Благой Гавраилов Потеров –  участник в конкурса за първоначално назначаване в Апелативен съд - наказателна колегия.

14.2. Възражението от Благой Гавраилов Потеров да се предостави на Съдийската колегия на ВСС към материалите по преписката.

Р-15. ОТНОСНО: Допълнение към становище от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Варна във връзка с проект на решение относно влезли в сила решения на Върховния административен съд по конкурса за първоначално назначаване в Апелативен съд - наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №41/16.07.2015 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

15.1. Приема за сведение допълнението към становището от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Варна във връзка с проект на решение относно влезли в сила решения на Върховния административен съд по конкурса за първоначално назначаване в Апелативен съд - наказателна колегия.

15.2. Допълнението към становището да се предостави на Съдийската колегия на ВСС към материалите по преписката.

Р-16. ОТНОСНО: Молба от Стоян Атанасов Германов - участник в конкурс за първоначално назначаване в Апелативен съд - наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №41/16.07.2015 г. (вх. № ВСС-7160/18/01.02.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

16.1. Приема за сведение молбата от Стоян Атанасов Германов - участник в конкурса за първоначално назначаване в Апелативен съд - наказателна колегия.

16.2. Молбата от Стоян Атанасов Германов да се предостави на Съдийската колегия на ВСС към материалите по преписката.

С-19. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Иваничка Димитрова Славкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд – Варна. 
(В гласуването не участва Мина Топузова)
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

19.1. 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 Иваничка Димитрова Славкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Варна.

19.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  100 (сто) на Иваничка Димитрова Славкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Варна. 

19.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Иваничка Димитрова Славкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Варна, резултатите от атестирането, за запознаване. 

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




