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ПРОТОКОЛ №17
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 13.05.2019 г. 

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

Отсъстват: Красимир Шекерджиев, Мария Лалова, Драгомир Кояджиков. 

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 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и  конкурсите допълнителна точка С-34. 

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

Не включва за разглеждане в дневния ред допълнителна точка Р-20 като я включва за разглеждане в дневния ред за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

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 Мария Христова Попова   - и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - София-област, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Административен съд – София - област, който ще се проведе на 21.05.2019 г. 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Мария Христова Попова   - и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - София-област. 

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 1.1. на Мария Христова Попова   - и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - София-област, 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 Административен съд – София - област. 

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 21.05.2019 г. 

Р-2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител - председател на Апелативния специализиран наказателен съд за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия“. (вх.№ ВСС-4965/17.04.2019 г.)

След проведеното гласуване и при обявения резултат 7 гласа „За“ и 7 гласа „Против“ решение от комисията не бе взето.

Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Военен съд - Сливен за разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия“. (вх.№ ВСС-4699/11.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Военен съд - Сливен за разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия“.

Мотиви: С оглед обобщените данни, отчетената степен на натовареност по щат за 2018 г., както и съобразно актуалното кадрово състояние на съдилищата, Комисията счита, че искането за разкриване на 1 нова длъжност съдия във Военен съд – Сливен е необосновано.

3.2. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Заявление от Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в Софийски районен съд за отказ от участие в откритата процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Горна Оряховица, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/17.01.2018 г. (обн. ДВ, бр. 7/19.01.2018 г.). (вх.№ ВСС-2086/24.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Приема за сведение заявлението от Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в Софийски районен съд за отказ от участие в откритата процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Горна Оряховица. 

4.2. Отказът на кандидата да се обяви на интернет сайта на ВСС в раздел „Избор на административни ръководители“, „Конкурсни процедури".

Р-5. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите - участници в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №1/17.01.2018 г. (обн. ДВ, бр. 7/19.01.2018 г.) и протокол №9/12.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.), и определяне на дати за събеседване с допуснатите кандидати.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ДОПУСКА, на основание чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ,  до участие в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №1/17.01.2018 г. (обн. ДВ, бр. 7/19.01.2018 г.) и протокол №9/12.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.) следните кандидати:
Административен ръководител –– председател на
Районен съд – Горна Оряховица
ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ

ВХ.№

ИМЕ

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ КЪМ МОМЕНТА
Вх. № ВСС-2084/
19.02.2018г.


Златина Пламенова Личева - Денева


Съдия в Районен съд – Горна Оряховица






Административен ръководител –– председател на
Окръжен съд - Пловдив

ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ

ВХ.№

ИМЕ

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ КЪМ МОМЕНТА
Вх. № ВСС-4902/
15.04.2019 г.


Иван Георгиев Калибацев


Административен ръководител – председател на Районен съд - Пловдив











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

5.3. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор  на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – Горна Оряховица. 

5.4. ВНАСЯ предложението по т. 5.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

5.5. 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 извънредно атестиране, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, на Мирослав Николов Митев – съдия в Окръжен съд - Търговище, за периода 13.05.2014  г. – 13.05.2019 г. 

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

5.7. 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 извънредно атестиране, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, на Младен Петров Димитров – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд – Велико Търново, за периода 13.05.2014  г. – 13.05.2019 г. 

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

5.9. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за извънредно атестиране, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, на Емил Василев Николаев – съдия в Районен съд – Дулово, за периода 13.05.2014  г. – 13.05.2019 г. 

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

Р-6. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия да ОТКРИЕ, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт:

	Административен съд – Пазарджик - изтичащ мандат; 

Окръжен съд - Видин – изтичащ мандат; 
	Окръжен съд - Враца – изтичащ мандат; 

Окръжен съд - Кюстендил – изтичащ мандат; 
Окръжен съд - Ямбол – изтичащ мандат;
Районен съд – Ботевград – изтичащ мандат;
Районен съд – Етро поле – изтичащ мандат;
Районен съд – Оряхово – изтичащ мандат;
Районен съд – Търговище – изтичащ мандат;
Районен съд – Велинград – свободна длъжност;
Районен съд – Мадан – свободна длъжност.

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

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

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

Р-7. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Велико Търново поради изтичащ на 23.05.2019 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА  КОЛЕГИЯ  НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Десислава Миткова Чалъкова - Минчева – административен ръководител – председател на Районен съд - Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 24.05.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
 
7.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-8. ОТНОСНО: Молба от Володя Янков Янков - съдия в Окръжен съд - Смолян за допълване решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №14/23.04.2019 г., т. 11. (вх.№ВСС-5251/07.05.2019г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1 ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА  КОЛЕГИЯ  НА ВСС ДА ИЗМЕНИ И ДОПЪЛНИ решението си  по протокол №14/23.04.2019 г., т. 11, като вместо израза „с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС” се добави изразът: „със запазване на достигнатото възнаграждение”.

8.2 Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-9. ОТНОСНО: Заявление от Цветомира Петкова Кордоловска - Дачева - съдия в Софийски градски съд за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №13/24.04.2018г., конкурс за повишаване в апелативен съд - гражданска колегия (обн. ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.), както и за прекратяване на откритата, с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2018 г., т. 3.3, процедура за извънредно атестиране.(вх.№ВСС-5521/30.04.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Приема за сведение заявлението от Цветомира Петкова Кордоловска-Дачева – съдия в Софийски градски съд за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №13/24.04.2018г., конкурс за повишаване в апелативен съд - гражданска колегия .

9.2. Отказът на кандидата да се обяви на интернет страницата на ВСС в раздел „Конкурсни процедури“.

9.3. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да прекрати откритата с решение на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по пр. №23/09.07.2018 г., т. 3.3 процедура за извънредно атестиране. 

9.4. Внася предложението по т. 9.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-10. ОТНОСНО: Заявление от Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №13/24.04.2018г., конкурс за повишаване в апелативен съд - гражданска колегия (обн. ДВ, бр. 38/08.05.2018г.). (вх.№ ВСС-5252/23.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Приема за сведение заявлението от Мирослав Цветанов Марков – съдия в Районен съд - Шумен за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №13/24.04.2018г., конкурс за повишаване в апелативен съд - гражданска колегия.

10.2. Отказът на кандидата да се обяви на интернет страницата на ВСС в раздел „Конкурсни процедури".

Р-11. ОТНОСНО: Заявление от Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №13/24.04.2018г., конкурс за повишаване в апелативен съд - наказателна колегия (обн. ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.). (вх.№ВСС-5253/23.04.2019г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Приема за сведение заявлението от Мирослав Цветанов Марков – съдия в Районен съд - Шумен за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №13/24.04.2018г., конкурс за повишаване в апелативен съд - наказателна колегия .

11.2. Отказът на кандидата да се обяви на интернет страницата на ВСС в раздел „Конкурсни процедури“.

Р-12. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за допълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с проведения на 24.04.2019 г. избор на нов член на КАК от Пленума на Върховния административен съд. (вх.№ ВСС-3353/25.04.2019г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да попълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, конституирана с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №29/02.10.2018 г., доп. т. 36, допълнен с решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. №30/11.10.2018 г., т. 32 и пр. №36/20.11.2018 г., т. 17 и д.т. 21, с Марина Михайлова Дойчинова – съдия във Върховния административен съд, избрана от Пленума на Върховния административен съд. 

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

Р-13. ОТНОСНО: Жалба до Върховния административен съд от Мария Янкова Иванова - Вранеску - съдия в Софийски градски съд срещу чл. 40 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13. Приема за сведение жалбата до Върховния административен съд от Мария Янкова Иванова - Вранеску - съдия в Софийски градски съд. 

Р-14. ОТНОСНО: Жалба до Върховния административен съд от Николай Симеонов Гемеджиев - съдия в Районен съд - Айтос против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №14/23.04.2019 г, т. 8.2 и т. 8.4.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14. Приема за сведение жалбата до Върховния административен съд от Николай Симеонов Гемеджиев - съдия в Районен съд - Айтос. 

Р-15. ОТНОСНО: Решение №6700/07.05.2019 г. по адм. дело №6169/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева - Андреева - съдия в Софийски градски съд, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.7 и т. 13.7.1 от протокол №15/11.04.2017 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. Приема за сведение решение №6700/07.05.2019 г. по адм. дело №6169/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева - Андреева – съдия в Софийски градски съд. 

15.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да възложи на администрацията на Висшия съдебен съвет да изготви и внесе искане до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от АПК на решение №6700/07.05.2019 г. по адм. дело № 6169/2017 г.

15.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-16. ОТНОСНО: Решение №6706/07.05.2019 г. по адм. дело №6237/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд - Пловдив, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 9.2 от протокол №19/09.05.2017 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. Приема за сведение решение №6706/07.05.2019 г. по адм. дело №6237/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

16.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да възложи на администрацията на Висшия съдебен съвет да изготви и внесе искане до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от АПК на решение №6706/07.05.2019 г. по адм. дело №6237/2017 г.

16.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-17. ОТНОСНО: Предложение от Конкурсната комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България /НСМГТДРБ/ във връзка с Процедура за избор на членове и национални лица за контакт на НСМГТДРБ, открита с решение Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №28/25.09.2018 г., т. 36.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 15 от Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, ДА ИЗБЕРЕ за членове на НСМГТД, както следва:

	Рената Георгиева Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд –Враца;

Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд;
Валерия Иванова Братоева - Дамгова - съдия в Софийски градски съд;
Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд – Смолян;
Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен съд –Благоевград;
Мария Иванова Райкинска - съдия в Софийски градски съд;
Борис Константинов Динев - съдия в Софийски районен съд;
Диян Димитров Атанасов - съдия в Районен съд –Габрово;
Весела Иванова Гълъбова - Илиева - съдия в Районен съд – Варна.

17.2. Съгласно чл. 4 и чл. 17 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, предлага на Съдийската колегия на ВСС национални лица за контакт на НСМГТД, едно по граждански и едно за търговски дела, да бъдат избрани между следните кандидатури от състава на избраните членове на мрежата:

За национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела: 

	Рената Георгиева Мишонова-Хальова /р.31.08.1956 г./ ;

Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд
Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен съд – Благоевград.

За национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела:

	Валерия Иванова Братоева - Дамгова;

Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд – Смолян.

Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-18. ОТНОСНО: Предложение от Ангелина Йоргакиева Лазарова - съдия в Апелативен съд - Варна за поощряване на съдиите - членове на Националната съдебна мрежа по международно сътрудничество по наказателни дела в Р. България в състава й до 25.03.2019 г. (вх.№ ВСС-5542/07.05.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18. Да се предостави предложението от Ангелина Йоргакиева Лазарова - съдия в Апелативен съд - Варна за поощряване на съдиите - членове на Националната съдебна мрежа по международно сътрудничество по наказателни дела в РБългария в състава й до 25.03.2019 г., на членовете на Съдийската колегия на ВСС, с оглед възможността за преценка за иницииране на процедура по реда на чл. 304, ал. 1 от ЗСВ.

Мотиви: Комисията, счита, че не следва да внесе предложението за поощряване в заседание на Съдийската колегия на ВСС за разглеждане и произнасяне, тъй като същото изхожда от магистрат, който не попада в кръга на изчерпателно изброените  в чл. 304, ал. 1 от ЗСВ лица, имащи право да правят предложения до Съдийската колегия на ВСС за поощряване на съдии. 

Р-19. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на КАК-СК за 2018 г.
Приложение: Извлечение от протокол №10/22.04.2019 г., т. 8, на Комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19.1. Приема годишния доклад за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС за 2018 г. 

19.2. Предоставя годишния доклад за дейността на КАК-СК за 2018 г. на Комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет за включване в общия доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. 

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

С-1. ОТНОСНО: Преразпределяне на преписка във връзка с постъпило искане за отвод на член на атестационен състав.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1. Във връзка с постъпило заявление и направен самоотвод на г-жа Женя Димитрова по преписката за атестиране на Ивайло Стоилов Младенов – съдия в Апелативен съд – София, определя за нов докладчик г-жа Любка Андонова. 

С-2. ОТНОСНО: Преразпределяне на преписка във връзка с постъпило искане за отвод на член на атестационен състав.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2. Поради постъпило искане за отвод на г-жа Анелия Маркова по преписката за атестиране на Мария Кръстева Яначкова – съдия в Апелативен съд – София, определя за член на атестационния състав г-н Добрин Кючуков. 

С-3. ОТНОСНО: Преразпределяне на преписка във връзка с постъпил отвод на член на атестационен състав.  
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3. Поради самоотвод на г-жа Анелия Маркова по преписката за атестиране на Даниела Петрова Попова – съдия в Софийски районен съд, определя за нов докладчик г-н Добрин Кючуков. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Светла Бисерова Букова - съдия в  Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-15492/17.12.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Светла Бисерова Букова - съдия в  Апелативен съд - София.

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Светла Бисерова Букова - съдия в  Апелативен съд - София. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Светла Бисерова Букова - съдия в  Апелативен съд - София, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Стоян Димитров Колев - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ ВСС-8069/26.06.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Стоян Димитров Колев - съдия в Районен съд - Варна.

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 96 (деветдесет и шест) точки на Стоян Димитров Колев - съдия в Районен съд - Варна. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Стоян Димитров Колев - съдия в Районен съд - Варна, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО:  Извънредно атестиране на Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд - Варна, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2018 г., т. Р-5.3.
(Гласуването е без участието на Мина Топузова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ 

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 Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд - Варна. 

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  100 (сто) точки на Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд - Варна. 

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд - Варна, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Монтана за повишаване на Иван Диянов Мичев - съдия в Районен съд - Монтана, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.  (вх.№ ВСС-4329/03.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Диянов Мичев - съдия в Районен съд - Монтана, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Владимир Руменов Руменов - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-5135/22.04.2019г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Владимир Руменов Руменов - съдия в Районен 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. 

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Видин за повишаване на Вероника Веселинова Станкова - съдия в Районен съд - Видин, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-3971/26.03.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Вероника Веселинова Станкова - съдия в Районен съд - Видин, 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 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Варна за придобиване статут на несменяемост на Елена Иванова Николова - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ ВСС-1916/12.02.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Иванова Николова - съдия в Районен съд - Варна, за периода 30.04.2014 – 30.04.2019 г. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - София за периодично атестиране на Радослава Маринова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Ихтиман. (вх.№ ВСС-5194/22.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. 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 Радослава Маринова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Ихтиман, за периода 13.05.2014 г. – 13.05.2019 г. 

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

С-12. ОТНОСНО: Предложение от Слав Иванов Бакалов - административен ръководител - председател на Административен съд - Сливен за периодично атестиране. (вх.№ ВСС-520/16.01.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. 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 Слав Иванов Бакалов - административен ръководител - председател на Административен съд - Сливен, за периода 01.05.2014 – 01.05.2019 г. 

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

С-13. ОТНОСНО: Предложение от Огнян Методиев Евгениев - административен ръководител - председател на Административен съд - Монтана за периодично атестиране. (вх.№ ВСС-5078/19.04.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. 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 Огнян Методиев Евгениев - административен ръководител - председател на Административен съд - Монтана, за периода 26.04.2014 г. – 26.04.2019 г. 

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

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Монтана за периодично атестиране на Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева - съдия в Административен съд - Монтана. (вх.№ ВСС-5079/19.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева - съдия в Административен съд - Монтана, за периода 26.04.2014 г. – 26.04.2019 г. 

14.2. Да се изискат от административния ръководител на Административен съд – Монтана необходимите докум енти за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Монтана за периодично атестиране на Мария Николаевна Ницова - съдия в Административен съд - Монтана. (вх.№ ВСС-5081/19.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Мария Николаевна Ницова - съдия в Административен съд - Монтана, за периода 26.04.2014 г. – 26.04.2019 г. 

15.2. Да се изискат от административния ръководител на Административен съд – Монтана необходимите докум енти за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Монтана за периодично атестиране на Рени Цветанова Славкова - съдия в Административен съд - Монтана. (вх.№ ВСС-5083/19.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Рени Цветанова Славкова - съдия в Административен съд - Монтана, за периода 26.04.2014 г. – 26.04.2019 г. 

16.2. Да се изискат от административния ръководител на Административен съд – Монтана необходимите докум енти за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Николай Найденов Младенов - съдия в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-5277/24.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Николай Найденов Младенов - съдия в Софийски градски съд, за периода 15.04.2014 г. – 15.04.2019 г.

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

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Радост Красимирова Бошнакова - съдия в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-5275/24.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Радост Красимирова Бошнакова - съдия в Софийски градски съд, за периода 13.05.2014 г. – 13.05.2019 г. 

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

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Петър Любомиров Сантиров - съдия в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-5278/24.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Петър Любомиров Сантиров - съдия в Софийски градски съд, за периода 13.05.2014 г. – 13.05.2019 г. 

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

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за периодично атестиране на Георги Христов Иванов - съдия в Районен съд - Бургас. (вх.№ ВСС-4971/17.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Георги Христов Иванов - съдия в Районен съд - Бургас, за периода 01.04.2014 г. – 01.04.2019 г. 

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

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Сандански за периодично атестиране на Иван Йорданов Филчев - съдия в Районен съд - Сандански. (вх.№ ВСС-5268/23.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

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 Иван Йорданов Филчев - съдия в Районен съд - Сандански, за периода 13.05.2014 г. – 13.05.2019 г. 

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-22. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Галя Димитрова Алексиева - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ ВСС-8313/02.07.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Галя Димитрова Алексиева - съдия в Районен съд - Варна.  

22.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Галя Димитрова Алексиева - съдия в Районен съд - Варна, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

22.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-23. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Светла Йорданова Димитрова - Ковачева - съдия в Окръжен съд – Плевен. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

23.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Светла Йорданова Димитрова - Ковачева - съдия в Окръжен съд - Плевен. 

23.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светла Йорданова Димитрова - Ковачева - съдия в Окръжен съд - Плевен. 

23.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-24. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен. (вх.№ ВСС-2986/14.03.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

24.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен. 

24.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Цветанов Марков - съдия в Районен съд - Шумен. 

24.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-25. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

25.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд. 

25.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд. 

25.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-26. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Йовка Бойчева Пудова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Казанлък. (вх.№ ВСС-7179/12.06.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

26.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Йовка Бойчева Пудова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Казанлък. 

26.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йовка Бойчева Пудова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Казанлък. 

26.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-27. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Соня Христова Каменова - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. (вх.№ ВСС-9525/20.07.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

27.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Соня Христова Каменова - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. 

27.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Соня Христова Каменова - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. 

27.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-28. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мариана Димова Христакева - Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 
(вх.№ ВСС-9399/18.07.2018г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

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 Мариана Димова Христакева - Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 

28.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Димова Христакева - Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 

28.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-29. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Володя Янков Янков - съдия в Окръжен съд - Смолян. (вх.№ ВСС-7467/14.06.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

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 Володя Янков Янков - съдия в Окръжен съд - Смолян. 

29.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Володя Янков Янков - съдия в Окръжен съд - Смолян. 

29.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-30. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Светла Величкова Пенева - съдия в Окръжен съд - Варна. (вх.№ ВСС-6664/06.06.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

30.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Светла Величкова Пенева - съдия в Окръжен съд - Варна. 

30.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светла Величкова Пенева - съдия в Окръжен съд - Варна. 

30.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-31. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Кремена Илиева Лазарова -  съдия в Окръжен съд – Бургас. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

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 Кремена Илиева Лазарова -  съдия в Окръжен съд - Бургас.  

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 Кремена Илиева Лазарова -  съдия в Окръжен съд - Бургас. 

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

С-32. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Недялка Пенева Пенева -  съдия в Окръжен съд – Бургас. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

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 Недялка Пенева Пенева -  съдия в Окръжен съд - Бургас.  

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 Недялка Пенева Пенева -  съдия в Окръжен съд - Бургас. 
32.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.04.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-33. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-3223/20.03.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

33.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив. 
33.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виолета Веселинова Низамова - съдия в Районен съд - Пловдив. 
33.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

С-34. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ 11-07-2137/14.10.2015 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

34.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийски районен съд.
34.2. Провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийски районен съд и ИЗГОТВЯ, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки. 
34.3. ПРЕДОСТАВЯ на Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийски районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване.


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

Технически сътрудник:
Илина Йосифова......................................


