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ПРОТОКОЛ №18
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 20.05.2019 г. 

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

Отсъства: Вероника Имова

На заседанието присъстваха: 
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 допълнителни точки Р-12 и С-33.

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №9/11.04.2019 г., т. 1, относно откриване на процедури за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за районните съдилища. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“ и 3 гласа „Против“
1.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване на 2 /двама/ съдии по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ в Районен съд – Благоевград, от районните съдилища и за брой длъжности, както следва:
– Районен съд – Петрич - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“;
– Районен съд – Сандански - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“ и 4 гласа „Против“
1.2. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване на 2 /двама/ съдии по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ в Районен съд – Перник, от районните съдилища и за брой длъжности, както следва:
– Районен съд – Бургас - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“;
– Районен съд – Кюстендил - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“ и 3 гласа „Против“
1.3. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване на 1 /един/ съдия по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ от Районен съд – Бургас в Районен съд – Сливен.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ и 1 глас „Против“
1.4. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване на 2 /двама/ съдии по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ от Районен съд – Добрич в Районен съд – Варна.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“ и 2 гласа „Против“
1.5. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване на 2 /двама/ съдии по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ в Районен съд – Ихтиман, от районните съдилища и за брой длъжности, както следва:
– Районен съд – Стара Загора - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“;
– Районен съд – Бяла Слатина - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ и 1 глас  „Против“
1.6. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване на 2 /двама/ съдии по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ в Районен съд – Бургас, от районните съдилища и за брой длъжности, както следва:
– Районен съд – Айтос - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“;
– Районен съд – Варна - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ и 1 глас „Против“
1.7. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване на 1 /един/ съдия по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ от Районен съд – Свиленград в Районен съд – Пловдив.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 7 гласа „За“ и 5 гласа „Против“
1.8. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване 7 /седем/ съдии по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ в Софийския районен съд, Гражданско отделение, от районни съдилища и за брой длъжности, както следва:
− Районен съд – Сливен - 2 /две/ щатни длъжности „съдия“ ;
− Районен съд – Благоевград - 2 /две/ щатни длъжности „съдия“ ;
− Районен съд – Дупница - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ ;
− Районен съд – Пловдив - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ ;
− Районен съд – Варна - 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ .

Р-2. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса относно преразпределение и оптимизиране щатната численост на съдилищата във връзка с решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/15.05.2019 г., т. 2.

Точката е поставена на съвместно обсъждане с Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС
Присъстват: г-жа Даниела Марчева – член на СК на ВСС и председател на КСКНСС и г-н Румен Митев – началник на отдел САОД

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

2.1. ИЗРАЗЯВА положително становище относно преразпределение и оптимизиране на щатната численост на съдилищата, както следва:
- съкращаване на 1 /една/ свободна длъжност „съдия“ във Военен съд – София и разкриването й в Районен съд – Перник;
- съкращаване на 1 /една/ свободна длъжност „съдия“ във Военно-апелативния съд и разкриването й в Районен съд – Ботевград;
- съкращаване на 1 /една/ свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница и разкриването й в Районен съд – Нова Загора.

2.2. Решението да се предостави на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за сведение и по компетентност.

Р-3. ОТНОСНО: Обсъждане щатната численост и свободните длъжности в окръжните съдилища, с оглед предстоящо обявяване на конкурси. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3. Отлага разглеждането на т. Р-3 от настоящия дневен ред за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

Р-4. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №14/23.04.2019 г. във връзка с предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Стара Загора за поощряване на съдия Генчо Колев Атанасов и съдия Владко Димитров Мазников.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

4. Да се изиска от административния ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора допълнителна информация с оглед изискванията на т. 17 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи.

Р-5. 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 Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд.  

5.2. 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. 5.1. на Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд, за запознаване. 

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Специализирания наказателен съд за назначаване на Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд. (вх.№ ВСС-4181/01.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 16 гласа „За“ 
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
 
6.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-7. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидата - участник в процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Кърджали, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №35/13.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 97/23.11.2018 г.), както и предложение до Съдийска колегия на ВСС за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснати кандидати.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 16 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ДОПУСКА, на основание чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ,  до участие в процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Кърджали, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №35/13.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 97/23.11.2018 г.), следния кандидат:
Административен ръководител - председател на
Районен съд - Кърджали

ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ

Вх.№

Име

Заемана длъжност към момента
Вх. №ВСС-2084/
19.02.2018г.

Здравка Иванова Дечева - Запрянова
Съдия в Районен съд – Кърджали

7.2 ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал.4 от Закона за съдебната власт, списък с допуснатия  кандидат за участие в избора по т. 7.1. на страницата на ВСС в Интернет.

7.3 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: Районен  съд - Кърджали и Районен съд – Кубрат. 

7.4. Внася предложението по т. 7.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21.05.2019 г. 

Р-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - София за поощряване на Светла Божкова Кермекчиева - съдия в Апелативен съд - София, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 16 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Светла Божкова Кермекчиева - съдия в Апелативен съд - София, 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.

8.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предостави решението по т. 8.1 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.

8.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - София за освобождаване на Светла Божкова Кермекчиева  (родена на 30.05.1954 г.) от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх. №ВСС-5873/14.05.2019 г. )
След проведеното гласуване и при обявения резултат 16 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Светла Божкова Кермекчиева  от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - София, считано от 31.05.2019 г.

9.2. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 28.05.2019, за разглеждане и произнасяне. 

Р-10. ОТНОСНО: Молба от Стоян Димитров Мадин за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, на основание                   чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. (вх. №ВСС-5713/10.05.2019 г. )
След проведеното гласуване и при обявения резултат 16 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Стоян Димитров Мадин от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 02.06.2019 г. 

10.2. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-11. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив, поради изтичащ на 05.06.2019г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 16 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. 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, Вера Иванова Иванова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Апелативен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 06.06.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
 
Мотиви: На 05.06.2019 г. изтича първият мандат на сегашния административен ръководител - председател на Апелативен съд – Пловдив - съдия Магдалина Стефанова Иванова, която  заяви писмено, че не е съгласна да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда. С оглед на това волеизявление и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, за изпълняващ функциите следва да бъде определен един от заместниците на административния ръководител, определен по старшинство. Видно от поименното щатно разписание Апелативен съд - Пловдив има две заети длъжности „заместник на административния ръководител“, на които с решения на ВСС по пр. №25/18.06.2014 г. са назначени съдия Вера Иванова Иванова и съдия Станислав Петров Георгиев. И двамата магистрати са встъпили на административно-ръководната длъжност на една и съща дата - 19.06.2014 г. и притежават  ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Съобразно разпоредбата на чл. 237, ал. 1, т. 4, при равни длъжности, ранг и прослужено време на същата длъжност, за да се определи старшинството между тях, следва да се вземе предвид четвъртият критерий - продължителност на прослуженото време на други длъжности. Видно от данните от кадровите досиета на магистратите с по-продължителен стаж на други длъжности е съдия Вера Иванова Иванова  (28г., 0 м. и 7 дни). С оглед на така определеното старшинство за изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Апелативен съд – Пловдив следва да бъде определена съдия Вера Иванова Иванова .

11.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да преназначи, на основание чл. 169, ал. 5, във връзка с §205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ,  Магдалина Стефанова Иванова - административен ръководител - председател на Апелативен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 06.06.2019 г., с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС.

11.3. Внася предложението в з044Eаседанието на Съдийската колегия, насрочено на 28.05. 2019 г., за разглеждане и произнасяне.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

С-1. ОТНОСНО: Обсъждане приключването на разпределените по докладчици преписки за атестиране.

Комисията проведе обсъждане по приключването на разпределените по докладчици преписки за атестиране.

С-2. ОТНОСНО: Разпределяне и преразпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави
ОСВ
Магистрат
Длъжност
КАК-СЪСТАВ
периодично атестиране – административни съдии
АдС Стара Загора
Дарина Славчева Драгнева
съдия
В.Павлова
М.Михайлова
З.Тодорова
АдС Варна
Ирена Петрова Обретенова – Симеонова
съдия
З.Тодорова
В.Павлова
М.Михайлова
АдС Пловдив
Велизар Славчев Русинов
съдия
З.Тодорова
В.Павлова
А.Дишева
АдС Пазарджик
Десислава Димитрова Кривиралчева
Зам.-председател
З.Тодорова
В.Павлова
М.Михайлова
извънредно атестиране - участници в конкурс ВАС
АдС София-град 
Весела Стоянова Николова
съдия
В.Павлова
М.Михайлова
А.Дишева
АдС София-град
Силвия Петрова Димитрова
съдия
М.Михайлова
А.Дишева
В.Павлова
АдС Бургас
Станимир Христов Христов 
съдия
М.Михайлова
А.Дишева
В.Павлова
АдС Варна
Красимир Русев Кипров
съдия
В.Павлова
М.Михайлова
А.Дишева
АдС Варна 
Тинка Атанасова Косева
съдия
В.Павлова
М.Михайлова
А.Дишева
АдС Варна
Христо Иванов Койчев
съдия
М.Михайлова
А.Дишева
В.Павлова
периодично атестиране  - участници в конкурс ВАС
АдС София-град
Юлия Георгиева Тодорова
съдия
М.Михайлова
А.Дишева
В.Павлова
АдС София-град
Доброслав Вълков Руков 
съдия
В.Павлова
М.Михайлова
А.Дишева
АдС София-град
Антоанета Василева Аргирова
съдия
А.Дишева
В.Павлова
М.Михайлова 
АдС София-град
Светлана Георгиева Димитрова 
съдия
В.Павлова
М.Михайлова
А.Дишева
преразпределение - участници в конкурс Висшия адвокатски съвет

АдС София-град
Калин Радков Куманов
съдия
В.Павлова 
А.Дишева
М.Михайлова (на мястото на З.Т.)
АдС София-град
Катя Иванова Аспарухова
съдия
В.Павлова
А.Дишева
М.Михайлова (на мястото на З.Т.)
АдС София-град
Миглена Герчева Николова
съдия
М.Михайлова (на мястото на З.Т.)
А.Дишева
В.Павлова
АдС София-град
Вяра Дочева Русева - Иванова
съдия
М.Михайлова (на мястото на З.Т.)
А.Дишева
В.Павлова

С-3. ОТНОСНО: Самоотвод на член на състав по преписка за атестиране.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1. Във връзка с направен самоотвод на г-жа Женя Димитрова по преписката за атестиране на Даниела Петрова Попова – съдия в Софийски районен съд, определя за нов член на атестационния състав г-жа Олга Керелска. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Николай Станков Метанов - съдия в Окръжен съд – София. 
(В гласуването не участват Анелия Маркова и Женя Димитрова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Николай Станков Метанов - съдия в Окръжен 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 Николай Станков Метанов - съдия в Окръжен съд - София. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Николай Станков Метанов - съдия в Окръжен съд - София, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО:  Периодично атестиране на Асен Александров Воденичаров - съдия в Софийски градски съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ 
(В гласуването не участват Анелия Маркова и Женя Димитрова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Асен Александров Воденичаров - съдия в Софийски градски съд.

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на Асен Александров Воденичаров - съдия в Софийски градски съд. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Асен Александров Воденичаров - съдия в Софийски градски съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ 
(В гласуването не участва Захаринка Тодорова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд.

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд. 

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО:  Периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд. 

При проведеното гласуване с резултат  8  гласа „За“ и 5 гласа „Против“ от присъстващите членове на КАК беше прието направеното предложение за определяне на оценка от максимален брой 20 точки по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ .

При проведеното гласуване с резултат  9  гласа „За“ и 5 гласа „Против“ от присъстващите членове на КАК беше прието направеното предложение на атестационния състав за определяне на оценка от 9 точки по критерия „Умения за оптимална организация на работата“. Направеното предложение за увеличаване на оценката с 1 точка по този критерий не беше прието.

При проведеното гласуване с единодушие на присъстващите членове на КАК беше прието направеното предложение за определяне на оценка от максимален брой 8 точки по критерия „Експедитивност и дисциплинираност“.

В резултат на проведените гласувания

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд.

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 94 (деветдесет и четири) точки на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд. 

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО:  Предварително атестиране на Петър Георгиев Касабов - съдия в  Административен съд - Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Петър Георгиев Касабов - съдия в  Административен съд - Пловдив. 

8.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Петър Георгиев Касабов - съдия в  Административен съд - Пловдив.

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Петър Георгиев Касабов - съдия в  Административен съд - Пловдив, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-9. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Христина Петкова Юрукова -  съдия в Административен съд - Пазарджик. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
9. Отлага разглеждането на т. С-9 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

С-10. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Даниела Евтимова Павлова - Радева - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-6240/30.05.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10. Отлага разглеждането на т. С-10 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

С-11. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Пламен Иванов Шумков - съдия в Районен съд - Враца. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11. Отлага разглеждането на т. С-11 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

С-12. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Тодор Георгиев Тодоров - съдия в Апелативен съд - София. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12. Отлага разглеждането на т. С-12 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Хасково за повишаване на Цветомира Димитрова Димитрова - съдия в Административен съд - Хасково, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-4544/08.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Русе за повишаване на Палма Василева Тараланска - Петкова - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-5019/18.04.2019г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Палма Василева Тараланска - Петкова - съдия в Окръжен съд - Русе, 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. 

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Николай Илиев Николов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-5319/25.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Илиев Николов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Казанлък за повишаване на Стела Веселинова Георгиева - съдия в Районен съд - Казанлък, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-5499/07.05.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела Веселинова Георгиева - съдия в Районен съд - Казанлък, 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 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Шумен за повишаване на Людмила Добрева Григорова -  Митева - съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-5337/25.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Людмила Добрева Григорова -  Митева - съдия в Районен съд - Шумен, 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. 

17.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ
С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за предварително атестиране на Гергана Живкова Троянова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-5501/07.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 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 предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, на Гергана Живкова Троянова - съдия в Софийски районен съд, за периода 06.04.2016 г. – 06.04.2019 г. 

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

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за предварително атестиране на Силвия Петрова Кирова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-5502/07.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 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 предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, на Силвия Петрова Кирова - съдия в Софийски районен съд, за периода 06.04.2016 г. – 06.04.2019 г.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за периодично атестиране на Маргарита Русева Славова - административен ръководител - председател на Административен съд - Силистра. (вх.№ ВСС-5738/10.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 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. 2 от ЗСВ, на Маргарита Русева Славова - административен ръководител - председател на Административен съд - Силистра, за периода 23.04.2014 г. – 23.04.2019 г. 

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

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Благоевград за периодично атестиране на Иван Бориславов Шекерлийски - съдия в Административен съд - Благоевград. (вх.№ ВСС-5024/18.04.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 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. 2 от ЗСВ, на Иван Бориславов Шекерлийски - съдия в Административен съд - Благоевград, за периода 21.05.2014 г. – 21.05.2019 г.

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

С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Десислава Николаева Зисова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-5523/07.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Десислава Николаева Зисова - съдия в Софийски районен съд, за периода 20.05.2014 г. – 20.05.2019 г.

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

С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Петър Савов Савчев - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-5925/15.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

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. 2 от ЗСВ, на Петър Савов Савчев - съдия в Софийски районен съд, за периода 20.05.2014 г. – 20.05.2019 г.

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

С-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Николай Белев Василев - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-5923/15.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

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. 2 от ЗСВ, на Николай Белев Василев - съдия в Софийски районен съд, за периода 01.05.2014 г. – 01.05.2019 г. 

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

С-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Червен бряг за периодично атестиране на Христо Витков Първанов - съдия в Районен съд - Червен бряг. (вх.№ВСС-5411/02.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

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. 2 от ЗСВ, на Христо Витков Първанов - съдия в Районен съд - Червен бряг, за периода 20.05.2014 г. – 20.05.2019 г.

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

С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Червен бряг за периодично атестиране на Йохан Мирославов Дженов - съдия в Районен съд - Червен бряг. (вх.№ВСС-5488/07.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

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. 2 от ЗСВ, на Йохан Мирославов Дженов - съдия в Районен съд - Червен бряг, за периода 01.03.2014 г. – 01.03.2019 г.

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

С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за периодично атестиране на Мария Гецова Димитрова - съдия в Районен съд - Русе. (вх.№ВСС-5488/07.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

27.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Гецова Димитрова - съдия в Районен съд - Русе, за периода 01.05.2014 г. – 01.05.2019 г.

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

С-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за периодично атестиране на Ивайло Йосифов Иванов - съдия в Районен съд - Русе. (вх.№ВСС-5510/07.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

28.1. 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. 2 от ЗСВ, на Ивайло Йосифов Иванов - съдия в Районен съд - Русе, за периода 01.05.2014 г. – 01.05.2019 г.

28.2. Да се изискат от административния ръководител на Районен съд  - Русе необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за периодично атестиране на Александър Симеонов Станчев - съдия в Районен съд - Русе. (вх.№ВСС-5509/07.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

29.1. 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. 2 от ЗСВ, на Александър Симеонов Станчев - съдия в Районен съд - Русе, за периода 01.05.2014 г. – 01.05.2019 г.

29.2. Да се изискат от административния ръководител на Районен съд  - Русе необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Русе за периодично атестиране на Милен Павлов Петров - съдия в Районен съд - Русе. (вх.№ВСС-5508/07.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

30.1. 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. 2 от ЗСВ, на Милен Павлов Петров - съдия в Районен съд - Русе, за периода 01.05.2014 г. – 01.05.2019 г.

30.2. Да се изискат от административния ръководител на Районен съд  - Русе необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-31. 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:

31.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик. 

31.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик. 

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


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-12. ОТНОСНО: Заявление за отвод от редовен член на изпитна комисия за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. (вх.№ ВСС-6054/16.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ Красимира Христова Райчева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд за редовен член на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Николай Гетов Джурковски.

12.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член – наказателен съдия в апелативен/окръжен съд, на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Красимира Христова Райчева.

12.3. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 21.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-32. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Панайот Рангелов Велчев - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-1778/12.02.2018 г.) 

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: 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 15 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

33.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на  Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийски районен съд.  

33.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийски районен съд, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

33.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 28.05.2019 г., за разглеждане и произнасяне.



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


