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ПРОТОКОЛ №15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 22.04.2019 г. 

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

Отсъстват: Вероника Имова, Женя Димитрова, Олга Керелска

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

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания 
по дневния ред 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и  конкурсите допълнителни точки –Р-13, С-32, С-33.  

РАЗНИ

Р-1. 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 Ели Георгиева Скоклева - съдия в Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Дупница.

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Ели Георгиева Скоклева - съдия в Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

1.2. 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. 1.1. на Ели Георгиева Скоклева - съдия в Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за запознаване. 

Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Дупница за освобождаване на Людмила Василева Панайотова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Дупница и назначаване Ели Георгиева Скоклева - съдия в Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Дупница. (вх.№ ВСС-1906/12.02.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1 Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1-во от ЗСВ, Людмила Василева Стойнова – Панайотова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Дупница, считано от датата на вземане на решението. 

2.2 Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Людмила Василева - Стойнова Панайотова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд - Дупница длъжност „съдия“ в Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението

2.3 Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Ели Георгиева Скоклева - съдия в Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

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

Р-3. ОТНОСНО:  Предложение от председателя на Върховния касационен съд  за поощряване на Капка Василева Костова - съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 1 и  т. 2, б. „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да поощри, на основание чл. 303, ал. 2,  т. 1 и т. 2, б.„а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Капка Василева Костова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

3.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предостави решението по т. 3.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №3/07.02.2019., т. 8.

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

Р-4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Капка Василева Костова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх. № ВСС 48255/12.04.2019 г. )
 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Капка Василева Костова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 03.05.2019 г. 

Мотиви: Съдия Капка Костова е председател на Първо наказателно отделение във Върховния касационен съд. Тя навършва установената в ЗСВ пенсионна  /65-годишна възраст/ на 28.04.2019 г. Същевременно обаче и видно от данните в предложението на председателя на ВКС, Комисията констатира следните обстоятелства. На 19.04.2019 г. е обявено за решаване дело във ВКС, образувано във връзка с постъпило предложение от прокурор за тълкуване на решение, постановено от състав на Първо наказателно отделение. Във връзка с това е необходимо технологично време за произнасяне на състава, изготвяне на съдебния акт, неговото подписване и обявяване в период на предстоящи официални празници. С оглед на тези обстоятелства, Комисията намира за целесъобразно съдия Капка Костова да бъде освободена не от деня, следващ деня на навършване на 65-годишна възраст, а считано от 03.05.2019 г. В случай, че магистратът бъде освободен преди тази дата решението за тълкуване няма да може да бъде изписано и прокуратурата няма да може да приведе в изпълнение присъдата. Целта на предложената дата за освобождаване е да се даде възможност на състава, постановил решението, да приключи делото за тълкуване, тъй като само той може да тълкува своето решението.

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

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд - Кюстендил за поощряване на Красимир Ламбрев Бамбов - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ. 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

5.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предостави решението по т. 5.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №3/07.02.2019., т. 8.

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

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд - Кюстендил за освобождаване на Красимир Ламбрев Бамбов от заеманата длъжност „съдия“ Окръжен съд - Кюстендил, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх. №ВСС-4737/11.04.2019 г. )

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ,  Красимир Ламбрев Бамбов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 27.04.2019 г. 

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

Р-7. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски градски съд за освобождаване на Мая Бориславова Дамянова от заеманата длъжност „съдия“  в Софийски градски съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх. №ВСС-4872/15.04.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Мая Бориславова Дамянова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 16.05.2019 г. 

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

Р-8. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Мадан. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 8 гласа „За“ и 3 гласа „Против“

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, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Володя Янков Янков – съдия в Окръжен съд - Смолян, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд - Мадан, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Димитър Иванов Стратиев – административен ръководител – председател на Районен съд - Мадан в длъжност „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура - Смолян, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан.

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

Р-9. ОТНОСНО: Заявление от Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд - Враца за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №49/05.12.2017 г. (обн. ДВ бр. 1/02.01.18 г.), конкурс за преместване в районните съдилища. (вх.№ ВСС-4975/17.04.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Приема за сведение заявлението от Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд - Враца за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №49/05.12.2017 г. (обн. ДВ бр. 1/02.01.18 г.), конкурс за преместване в районните съдилища.
9.2. Отказът на кандидата да се обяви на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури".

Р-10. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидата - участник в процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Ивайловград, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.) и определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат.

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ДОПУСКА, на основание чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ,  до участие в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.) следния кандидат:           

Административен ръководител –– председател на 
Районен съд  - Ивайловград
ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ

ВХ.№

ИМЕ

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ КЪМ МОМЕНТА
Вх. №ВСС-12958/
29.10.2018 г.



Живко Делчев Янков


Следовател в ОСлО в ОП-Хасково


10.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал.4 от Закона за съдебната власт, списък с допуснатия кандидат за участие в избора по т. 10.1. на страницата на ВСС в Интернет.

10.3. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да определи дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор  на административен ръководител - председател на Районен съд - Ивайловград.

10.4. Внася предложението по т. 10.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 23.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-11. ОТНОСНО: Молба от адвокат Константин Василев за изискване на резултати от проверка във връзка с подаден в ИВСС сигнал с вх. №4121 от 09.04.2019 г. 

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

	КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11. Да се уведоми адвокат Константин Василев, че съгласно действащата нормативна уредба Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС няма правомощия да се произнася по отношение на сигнали, подавани срещу действията и поведението на магистрати или за нарушения на етичните правила и норми. Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 9 от ЗСВ Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС извършва необходимите проучвания и изготвя становища относно притежаваните нравствени качества на магистратите. В качеството Ви на вносител на сигнала Вие имате възможност да получите от Инспектората към ВСС информация за резултатите от проверката. 

Р-12. ОТНОСНО: Молба от Диана Пенчева Петрова - Енева - съдия в Районен съд – Кубрат, за предоставяне копие от концепция, изготвена във връзка с участие в процедура за избор на административен ръководител  – председател на Районен съд - Кубрат, проведена през 2009 г. (вх.№ ВСС 3332/18.04.2019 г. )

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12. Да се уведоми съдия Диана Петрова – Енева, че съгласно действащата Номенклатура на делата със сроковете за съхраняване на Висшия съдебен съвет досиетата от проведени избори на административни ръководители, включващи и предоставените от тях концепции, се архивират за срок от пет години след встъпване в длъжност на назначените кандидати. От провеждането на избора на административен ръководител – председател на Районен съд – Кубрат през 2009 г. са изминали повече от пет години, поради което и документите, свързани с тази процедура вече не се съхраняват в АВСС. В допълнение, тъй като концепцията не е сред изчерпателно изброените документи в чл. 30а от ЗСВ, които следва да се съдържат в кадровото дело на всеки магистрат, исканата концепция не се намира и в досието на съдия Диана Петрова – Енева.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1. Отлага разглеждането на т. С-2 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

С-2. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави
ОСВ
Магистрат
Длъж.
КАК-СЪСТАВ
ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
РС Несебър
Евгени Мирославов Узунов 
предс. 
М.Топузова      
Л.Андонова          
А.Дишева
РС Бургас
Радостина Петкова Иванова 
съдия
В.Узунова                     Ж.Димитрова             П.К.Рушанова
РС Бургас
Елеонора Симеонова Кралева
съдия
А.Маркова               Л.Андонова       А.Александрова
РС Бургас
Калин Стефанов Кунчев 
съдия
В.Узунова     
Л.Андонова        А.Александрова
РС Добрич
Данчо Йорданов Димитров
съдия
М.Лалова            П.К.Рушанова           Др.Кояджиков
РС Добрич
Минка Кирчева Георгиева
съдия
П.К.Рушанова    
М.Топузова        
М.Лалова
РС Добрич
Стела Иванова Тонева
съдия
А.Александрова                               Л.Андонова               А.Маркова
РС Средец
Красимира Тончева Донева
предс. 
А.Александрова          М.Лалова                А.Маркова 
АС София 
Мадлена Иванова Желева
съдия
Ж.Димитрова      
Л.Андонова            
В.Узунова
АС София 
Иво Лъчезаров Дачев
зам.предс. 
В.Узунова             А.Александрова                               А.Маркова

2.2. 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-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Кремена Илиева Лазарова -  съдия в Окръжен съд – Бургас. 
(Гласуването е без участието на Анелия Маркова)

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 Кремена Илиева Лазарова -  съдия в Окръжен съд - Бургас. 

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  99 (деветдесет и девет) точки на Кремена Илиева Лазарова -  съдия в Окръжен съд - Бургас. 

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Кремена Илиева Лазарова -  съдия в Окръжен съд - Бургас, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Галя Димитрова Алексиева - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ ВСС-8313/02.07.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Галя Димитрова Алексиева - съдия в Районен съд - Варна.

4.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Галя Димитрова Алексиева - съдия в Районен съд - Варна, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка " МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ на Галя Димитрова Алексиева - съдия в Районен съд - Варна, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Светла Величкова Пенева - съдия в Окръжен съд - Варна. (вх.№ ВСС-6664/06.06.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Светла Величкова Пенева - съдия в Окръжен съд - Варна.

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Светла Величкова Пенева - съдия в Окръжен съд – Варна. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Светла Величкова Пенева - съдия в Окръжен съд - Варна, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Володя Янков Янков - съдия в Окръжен съд - Смолян. (вх.№ ВСС-7467/14.06.2018 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 Володя Янков Янков - съдия в Окръжен съд - Смолян.

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, комплексна оценка „ДОБРА" – 75 (седемдесет и пет) точки на Володя Янков Янков - съдия в Окръжен съд - Смолян. 

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Володя Янков Янков - съдия в Окръжен съд - Смолян, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-7. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за повишаване на Стефка Тодорова Михова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-4545/08.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стефка Тодорова Михова - съдия в Окръжен 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 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-8. ОТНОСНО: Предложение от Мартин Стоянов Стаматов - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  (вх.№ ВСС-4526/08.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мартин Стоянов Стаматов - 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. 

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Казанлък за повишаване на Валентина Иванова Тодорова - съдия в Районен съд - Казанлък, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-4308/03.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

9.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Стара Загора за повишаване на Таня Илкова Илиева - съдия в Районен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-4160/01.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Илкова Илиева - съдия в Районен съд - Стара Загора, 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. 

10.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Стара Загора за повишаване на Дарина Кънчева Крумова - Стоянова - съдия в Районен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  (вх.№ ВСС-4169/01.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дарина Кънчева Крумова - Стоянова - съдия в Районен съд - Стара Загора, 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 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Разград за повишаване на Константин Петров Косев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Разград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-9522/20.07.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Константин Петров Косев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Разград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Несебър за повишаване на Петър Славов Петров - съдия в Районен съд - Несебър, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  (вх.№ ВСС-3408/15.03.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Славов Петров - съдия в Районен съд - Несебър, 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. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Радомир за повишаване на Татяна Иванова Тодорова - съдия в Районен съд - Радомир, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  (вх.№ ВСС-3523/18.03.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Велико Търново за повишаване на Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-3213/11.03.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов, 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. 

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-16. ОТНОСНО: Предложение от Диана Кирилова Хаджиева - съдия в Районен съд - Петрич, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  (вх.№ ВСС-4148/01.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диана Кирилова Хаджиева - съдия в Районен съд - Петрич, 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. 

16.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Хасково за придобиване статут на несменяемост на Росица Веселинова Чиркалева - Иванова - съдия в Административен съд - Хасково. (вх.№ ВСС-1662/07.02.2019 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 на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Веселинова Чиркалева - Иванова - съдия в Административен съд - Хасково, за периода 07.05.2014 г. - 07.05.2019 г. 

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

С-18. ОТНОСНО: Предложение от София Сотирова Монева - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Първомай за придобиване статут на несменяемост. (вх.№ ВСС-1661/07.02.2019 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 София Сотирова Монева - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Първомай, за периода 25.04.2014 г. - 25.04.2019 г. 

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

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Варна за придобиване статут на несменяемост на Светослав Неделчев Тодоров - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ВСС-1450/05.02.2019 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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светослав Неделчев Тодоров - съдия в Районен съд - Варна, за периода 30.04.2014 г. - 30.04.2019 г. 

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

С-20. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ВСС-3223/06.11.2019 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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив, за периода 25.04.2014 г. - 25.04.2019 г. 

20.2. Да се изискат от административния ръководител на Районен съд – Пловдив 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 придобиване статут на несменяемост на Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-4434/05.04.2019 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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд, за периода 07.05.2014 г. - 07.05.2019 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 придобиване статут на несменяемост на Николай Илиев Николов - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-4432/05.04.2019 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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Илиев Николов - съдия в Софийски районен съд, за периода 28.04.2014 г. - 28.04.2019 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за периодично атестиране на Милена Атанасова Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-1782/08.02.2019 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 Милена Атанасова Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Пловдив, за периода 01.05.2014 г. - 01.05.2019 г.

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

С-24. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за периодично атестиране на Росица Тодорова Кюртова - съдия в Окръжен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-3697/21.03.2019 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 Росица Тодорова Кюртова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, за периода 01.05.2014 г. - 01.05.2019 г.

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

С-25. ОТНОСНО: Предложение от Христина Валентинова Тодорова - Колева - съдия в Районен съд - Варна за периодично атестиране. (вх.№ ВСС-2253/15.02.2019 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 Христина Валентинова Тодорова - Колева - съдия в Районен съд - Варна, за периода 23.04.2014 г. - 23.04.2019 г.

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

С-26. ОТНОСНО: Предложение от Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд за периодично атестиране. 
(вх.№ ВСС-4819/12.04.2019 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 Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд, за периода 27.02.2014 г. - 27.02.2019 г. 

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-27. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова - съдия в Районен съд - Пещера. (вх.№ВСС-8831/10.07.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

27.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова - съдия в Районен съд - Пещера.  

27.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова - съдия в Районен съд - Пещера, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

27.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-28. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Ралица Велимирова Симеонова - Манолова - съдия в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-8295/02.07.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

28.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Ралица Велимирова Симеонова - Манолова - съдия в Софийски градски съд. 

28.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ралица Велимирова Симеонова - Манолова - съдия в Софийски градски съд. 

28.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-29. 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:

29.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Любомира Кирилова Несторова - съдия в  Административен съд - Пловдив. 

29.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любомира Кирилова Несторова - съдия в  Административен съд - Пловдив. 

29.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-30. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Ивелина Тодорова Солакова -  заместник на  административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Велико Търново. 

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

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

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

С-31. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд – Кърджали. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

31.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали. 

31.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали. 

31.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 14.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за поощряване на Мая Бориславова Дамянова - съдия в Софийски градски съд с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“б“ от ЗСВ. (вх.№ ВСС-5064/18.04.2019 г.) 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ и 2 гласа „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание                  чл. 303, ал. 2,  т. 2 б. „б“ от ЗСВ,  Мая Бориславова Дамянова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

13.2. 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 Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд – Варна. 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
32. Отлага разглеждането на т. С-32 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите.  

С-33. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик. (вх.№ ВСС-4234/13.04.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик.

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 95 (деветдесет и пет) точки на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, резултатите от атестирането, за запознаване. 

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



