1

ПРОТОКОЛ №14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 15.04.2019 г. 

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

Отсъства: 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 допълнителни точки –Р-12, С-34, С-35, С-36. 

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна, който ще се проведе на 23.04.2019 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна. 

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 1.1. на Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна, за запознаване. 

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

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.04.2019 г. 

Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Марин Георгиев Маринов - административен ръководител - председател на  Окръжен съд - Варна, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Окръжен съд - Варна, който ще се проведе на 23.04.2019 г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Марин Георгиев Маринов - административен ръководител - председател на  Окръжен съд. 

2.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 2.1. на Марин Георгиев Маринов - административен ръководител - председател на  Окръжен съд, 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 Окръжен съд – Варна. 

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.04.2019 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 Петър Христов Маргаритов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Смолян, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Смолян, който ще се проведе на 23.04.2019г. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Петър Христов Маргаритов – и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Смолян. 

3.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 3.1. на Петър Христов Маргаритов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Смолян, 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 – Смолян. 

3.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.04.2019 г. 

Р-4. ОТНОСНО: Становища от административни ръководители във връзка с решение на комисията по протокол №8/05.03.2019 г., т. Р-3, относно предложение от Красимир Шекерджиев - член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за преразпределение и оптимизиране на щатната численост на районните съдилища.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ и 2 гласа „Против“

4.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Разград, считано от датата на вземане на решението.

4.1.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Нова Загора, считано от датата на вземане на решението.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ и 2 гласа „Против“

4.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Карлово, считано от датата на вземане на решението.

4.2.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, считано от датата на вземане на решението.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“
4.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, считано от датата на вземане на решението.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ и 1 глас „Против“ (г-жа Атанаска Дишева)

4.3.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Пещера, считано от датата на вземане на решението. 

4.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-5. ОТНОСНО:  Заявление за отвод от резервен член на Изпитната комисия по гражданско право и процес за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. 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 Христина Захариева Марева.

5.2. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-6. ОТНОСНО: Определяне  на и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Варна, поради изтичащ на 23.04.2019г. мандат.

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, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Марин Георгиев Маринов - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Варна, за изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 24.04.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

6.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-7. ОТНОСНО: Определяне  на и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Дулово, поради изтичащ на 14.05.2019 г. мандат.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА  КОЛЕГИЯ  НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Николай Костадинов  Кънчев - административен ръководител - председател на Районен съд - Дулово, за изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Районен съд - Дулово, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 15.05.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

7.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-8. ОТНОСНО:  Проект на решение по предложение от Мариета Неделчева - национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела на Република България (НСММСНД), за провеждане на Годишната среща на НСММСНД на 24.04.2019 г. в сградата на Висшия съдебен съвет. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Одобрява провеждането на Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) на 24.04.2019 г., от 10.00 ч. в сградата на ВСС.

8.2. Определя за участие в срещата по т. 1 следните членове на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС:
- Петя Колева - Рушанова - член на КАК-СК,
- Радка Дражева – Първанова – член на КАК-СК. 

8.3. Поканата за участие в срещата по т. 1 да се предостави на членовете на Съдийската колегия на ВСС с оглед определяне на участници в срещата. 

8.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Жалба до Върховния административен съд от Детелина Костадинова Димова – кандидат в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, срещу решение по т. 21 от Протокол №10/19.03.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9. Приема за сведение жалбата до Върховния административен съд от Детелина Костадинова Димова – кандидат в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, срещу решение по т. 21 от Протокол №10/19.03.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Р-10. ОТНОСНО:  Решение №4946/03.04.2019 г. по адм. дело №4848/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Галя Димитрова Русева - съдия в Районен съд - Ямбол, срещу мълчалив отказ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по молба вх. №ВСС-172/06.01.2017 г. за прилагане на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Приема за сведение решение №4946/03.04.2019 г. по адм. дело №4848/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Галя Димитрова Русева - съдия в Районен съд – Ямбол. 

10.2. Предоставя решение №4946/03.04.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 23.10.2019 г. 

Р-11. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №13 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 09.04.2019 г., с решения относно периодичното атестиране на Милен Георгиев Василев – съдия в Софийски апелативен съд.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11. В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №13/09.04.2019 г. да се изиска ново становище на Етичната комисия към Апелативен съд – София за притежаваните нравствени качества на съдия Милен Георгиев Василев. 

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКА

С-1. ОТНОСНО: Преразпределяне на преписка във връзка с постъпил отвод на член на атестационен състав.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1. Поради постъпил отвод на г-жа Олга Керелска по преписката за атестиране на Тодор Георгиев Тодоров – съдия в Апелативен съд – София, определя за член на атестационния състав г-жа Веселка Узунова. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-2. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Любомира Кирилова Несторова - съдия в  Административен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-12001/05.10.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Любомира Кирилова Несторова - съдия в  Административен съд - Пловдив.

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 96 (деветдесет и шест) точки на Любомира Кирилова Несторова - съдия в  Административен съд - Пловдив.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Любомира Кирилова Несторова - съдия в  Административен съд - Пловдив, за запознаване. 

С-3. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Соня Христова Каменова - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. (вх.№ ВСС-9525/20.07.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Соня Христова Каменова - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. 

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Соня Христова Каменова - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. 

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Соня Христова Каменова - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мариана Димова Христакева - Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 
(вх.№ ВСС-9399/18.07.2018г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Мариана Димова Христакева - Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора.  

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Мариана Димова Христакева - Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора.  

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мариана Димова Христакева - Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-3223/20.03.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив. 

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив.

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Йовка Бойчева Пудова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Казанлък. (вх.№ ВСС-7179/12.06.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Йовка Бойчева Пудова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Казанлък.  

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Йовка Бойчева Пудова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Казанлък.  

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Йовка Бойчева Пудова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Казанлък, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Ивелина Тодорова Солакова -  заместник на  административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Велико Търново, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2018 г., т. Р-3.3.
(в гласуването не участва г-жа Анелия Маркова)

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 Ивелина Тодорова Солакова -  заместник на  административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Велико Търново. 

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на Ивелина Тодорова Солакова -  заместник на  административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Велико Търново. 

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Ивелина Тодорова Солакова -  заместник на  административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Велико Търново, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Недялка Пенева Пенева -  съдия в Окръжен съд - Бургас, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2018 г., т. Р-3.3.
(в гласуването не участва г-жа Анелия Маркова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. 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 Недялка Пенева Пенева -  съдия в Окръжен съд - Бургас. 

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

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Недялка Пенева Пенева -  съдия в Окръжен съд - Бургас, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-9. ОТНОСНО:  Периодично атестиране на Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд – Кърджали. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали.  

9.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  96 (деветдесет и шест) точки на Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали.   

9.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  (вх.№ВСС-4097/29.03.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд, 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 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Перник за повишаване на Димитър Михайлов Ковачев - съдия в Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  (вх.№ВСС-4348/03.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Михайлов Ковачев - съдия в Окръжен съд - Перник, 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 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за повишаване на Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд - Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.  (вх.№ВСС-4051/28.03.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд - Бургас, 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. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за повишаване на Ивелина Ленкова Мавродиева - съдия в Районен съд - Бургас, , с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС  и ВАС“.  (вх.№ВСС-4149/01.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивелина Ленкова Мавродиева - съдия в Районен 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. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Козлодуй за повишаване на Адриана Георгиева Добрева - съдия в Районен съд - Козлодуй, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ВСС-2366/18.02.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да остави без уважение предложението от административния ръководител - председател на Районен съд - Козлодуй за повишаване на Адриана Георгиева Добрева - съдия в Районен съд - Козлодуй, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Мотиви: Съгласно чл. 234 ЗСВ повишаване на място в по-горен ранг и съответно на възнаграждение на съдия, прокурор или следовател може да се извърши при получена положителна комплексна оценка "много добра" от последното атестиране, ако е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години и има необходимия съгласно чл. 164 юридически стаж за заемане на длъжността, съответстваща на по-високия ранг. Видно от представената преписка последното атестиране на съдия Добрева е проведено от СК на ВСС с протокол №26/29.11.2016 г. и приета комплексна оценка „много добра“. Към настоящия момент тя има 19 години общ юридически по чл.164 от ЗСВ, от които близо 18 години в органите на съдебна власт.
	Към датата на депозиране на предложението – 18.02.2019 г. , както и към момента на разглеждането му обаче съдия Добрева няма прослужени най-малко 3 години от настъпилата промяна, свързана с повишаването й в ранг „съдия в АС“, тъй като заема  съответната длъжност с възходящия ранг съгласно чл. 233, ал. 1 от ЗСВ считано от 21.02.2017 г. В случая не е налице и хипотезата на чл. 303, ал. 2, т. 3 - предсрочно повишаване в ранг.
В допълнение, Комисията  счита, че не е налице  промяна в нормативната уредба по отношение повишаването в ранг, както и във фактическата обстановка, която да налага и промяна на изразеното становище в протокол №25/05.06.2017 г., с което е оставено без уважение идентично предложение за повишаване в ранг на съдия Добрева. 

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Радомир за предварително атестиране на Росен Пламенов Александров - съдия в Районен съд - Радомир. (вх.№ВСС-1818/11.02.2019 г.) 

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. 1 от ЗСВ, на Росен Пламенов Александров - съдия в Районен съд – Радомир, за периода 18.04.2016 г. - 18.04.2019 г.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-16. ОТНОСНО: Извлечение от решение на КАК-ПК по протокол №11/26.03.2019 г., т. П-11, относно открита процедура за придобиване статут на несменяемост на Мария Велизарова Златарева - прокурор в Софийска районна прокуратура, която през атестирания период от 12.09.2013 г. - 15.12.2015 г. е заемала длъжност „съдия“. (вх. №  ВСС-3522/18.03.2019 г.)

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Велизарова Златарева - прокурор в Софийска районна прокуратура, за периода 12.09.2013 г. - 15.12.2015 г. 

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

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Румяна Милчева Найденова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4435/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут н анесменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румяна Милчева Найденова - съдия в Софийски районен съд, за периода 16.04.2014 г. - 16.04.2019 г. 

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

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Георги Андонов Крушарски - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4433/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Андонов Крушарски - съдия в Софийски районен съд, за периода 15.04.2014 г. - 15.04.2019 г.

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





ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Петя Петкова Стоянова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4355/05.04.2019 г.) 

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 Петя Петкова Стоянова - съдия в Софийски районен съд, за периода 01.04.2014 г. - 01.04.2019 г.

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

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Иванка Григорова Митева - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4356/04.04.2019 г.) 

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 Иванка Григорова Митева - съдия в Софийски районен съд, за периода 01.03.2014 г. - 01.03.2019 г.

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

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Боряна Стефанова Шомова - Ставру - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4357/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21.1. 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 Боряна Стефанова Шомова - Ставру - съдия в Софийски районен съд, за периода 15.04.2014 г. - 15.04.2019 г.

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

С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Гергана Великова Недева - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-4359/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22.1. 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 Гергана Великова Недева - съдия в Софийски районен съд, за периода 15.04.2014 г. - 15.04.2019 г.

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

С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Мария Иванова Иванова - Ангелова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4455/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

23.1. 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 Иванова Иванова - Ангелова - съдия в Софийски районен съд, за периода 01.03.2014 г. - 01.03.2019 г. 

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

С-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Красимира Недялкова Проданова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4358/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

24.1. 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 Красимира Недялкова Проданова - съдия в Софийски районен съд, за периода 15.04.2014 г. - 15.04.2019 г.

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

С-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Веселка Николова Йорданова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4359/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

25.1. 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 Веселка Николова Йорданова - съдия в Софийски районен съд, за периода 15.04.2014 г. - 15.04.2019 г.

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

С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Мирослав Георгиев Георгиев - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-4361/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

26.1. 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 Мирослав Георгиев Георгиев - съдия в Софийски районен съд, за периода 15.04.2014 г. - 15.04.2019 г.

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

С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Маргарита Димитрова Димитрова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4455/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

27.1. 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 Маргарита Димитрова Димитрова - съдия в Софийски районен съд, за периода 15.04.2014 г. - 15.04.2019 г.

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-28. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Георги Валентинов Георгиев - съдия в Районен съд – Велико Търново. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

28.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Георги Валентинов Георгиев - съдия в Районен съд – Велико Търново.  

28.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Георги Валентинов Георгиев - съдия в Районен съд – Велико Търново, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

28.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-29. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Красен Георгиев Георгиев - съдия в Апелативен съд - Велико Търново. (вх.№ ВСС-2560/02.03.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

29.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Красен Георгиев Георгиев - съдия в Апелативен съд - Велико Търново. 

29.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красен Георгиев Георгиев - съдия в Апелативен съд - Велико Търново. 

29.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-30. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд. 


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

30.1. 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 Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд. 

30.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд. 

30.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-31. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Евелина Петкова Карагенова  - съдия Районен съд – Павликени. 


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

31.1. 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 Евелина Петкова Карагенова  - съдия Районен съд - Павликени. 

31.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Евелина Петкова Карагенова  - съдия Районен съд - Павликени. 

31.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-32. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Искра Пенчева Иванова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

32.1. 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 Искра Пенчева Иванова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново. 

32.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Искра Пенчева Иванова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново. 

32.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-33. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Вяра Иванова Камбурова - съдия в Окръжен съд – Бургас. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

33.1. 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 Вяра Иванова Камбурова - съдия в Окръжен съд - Бургас. 

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

33.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

С-34. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Светла Йорданова Димитрова - Ковачева - съдия в Окръжен съд – Плевен. 
(в гласуването на участват г-жа Анелия Маркова и г-жа Женя Димитрова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

34.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Светла Йорданова Димитрова - Ковачева - съдия в Окръжен съд - Плевен.5

34.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  99 (деветдесет и девет) точки на Светла Йорданова Димитрова - Ковачева - съдия в Окръжен съд - Плевен. 

34.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Светла Йорданова Димитрова - Ковачева - съдия в Окръжен съд - Плевен, за запознаване. 

С-35. ОТНОСНО: Преразпределяне на преписка по открита процедура за периодично атестиране.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

35. Включва в атестационния състав по преписката на Живка Димитрова Петрова – съдия в Районен съд – Свиленград, с оглед разгледаните от нея наказателни дела, г-жа Петя Колева – Рушанова на мястото на г-жа Любка Андонова. 

С-36. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен. (вх.№ВСС-2986/14.03.2018 г.) 
(в гласуването на участват г-жа Анелия Маркова и г-жа Мина Топузова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

36.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен. 

36.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  96 (деветдесет и шест) точки на Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен. 

36.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен, за запознаване. 

Р-12. ОТНОСНО: Молба от Милен Георгиев Василев – съдия в Апелативен съд – София, относно висяща процедура по периодично атестиране по възражение вх. №ВСС-4821/18.12.2018 г.. (вх.№ВСС-4821/12.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12. Внася молбата на Милен Георгиев Василев – съдия в Апелативен съд - София в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
МИНА ТОПУЗОВА (п)




