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ПРОТОКОЛ №21
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 10.06.2019 г. 

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

Отсъстват: Драгомир Кояджиков, Олга Керелска, Вероника Имова. 

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 допълнителни точки С-21, С-22.

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 Албена Дякова Великова - и. ф. административен ръководител - председател на  Районен съд - Кубрат, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Кубрат, който ще се проведе на 18.06.2019 г. 
Докладва г-жа Радка Дражева - Първанова
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Албена Дякова Великова - и. ф. административен ръководител - председател на  Районен съд - Кубрат. 

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 1.1. на Албена Дякова Великова - и. ф. административен ръководител - председател на  Районен съд - Кубрат, 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 Районен съд – Кубрат. 

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.06.2019 г. 

Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас за поощряване на Къню Тодоров Жеков - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Сливен, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда, 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. (вх.№ ВСС-6068/17.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание                  чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Къню Тодоров Жеков - „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ 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.

2.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕДОСТАВИ решението по т. 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.

2.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас за освобождаване на Къню Тодоров Жеков от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Сливен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.  (вх.№ ВСС-6068/17.05.2019 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 ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Къню Тодоров Жеков от заеманата длъжност „административен ръководител - председател “ на Окръжен съд - Сливен, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 30.06.2019 г.

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-4. ОТНОСНО: Определяне на и. ф административен ръководител - председател на Окръжен съд - Сливен.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. 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, Мартин Данчев Данчев – „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд - Сливен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Сливен, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 30.06.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

Мотиви: В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №31/23.10.2018 г., т. 15 и с оглед предсрочното освобождаване на длъжността „административен  ръководител – председател” на Окръжен съд - Сливен, Комисията служебно събра и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател на съда.  Видно от справка за актуалното кадрово състояние на органа, по щатното му разписание са налице две заети длъжности „заместник на административния ръководител“, на които с решения на ВСС по пр. №50/04.12.2009 г. са назначени съответно съдия Мартин Данчев Данчев и съдия Снежана Димитрова Бакалова. Двамата магистрати са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като продължителността на прослуженото им време на тази длъжност на двамата е еднаква – 9 г. 6м. и 7 дни. Съобразно разпоредбата на чл. 237, ал. 1, т. 4 от ЗСВ - при равни длъжности, ранг и прослужено време на същата длъжност, за да се определи старшинството между магистрати следва да се вземе предвид четвъртия критерий – продължителност на прослуженото време на други длъжности. Видно от данните от кадровите досиета на двамата заместници на административния ръководител и съответно решенията за назначаването им на други длъжности с по – продължителен стаж е съдия Мартин Данчев Данчев (26 г. 11 м. и 5 дни). Магистратът е изразил писмено съгласието си да бъде определен да изпълнява административно-ръководните функции до встъпване в длъжност на нов председател, с оглед на което Комисията счита, че същият следва да бъде определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Окръжен съд - Сливен.

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-5. ОТНОСНО: Определяне на и. ф административен ръководител - председател на Районен съд - Асеновград, поради изтичащ на 27.06.2019 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. 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 №31/23.10.2018г., т. 15, Иван Георгиев Шейтанов - административен ръководител - председател на Районен съд - Асеновград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Асеновград, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 28.06.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

5.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-6. ОТНОСНО: Становище от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас относно кадрови дефицит и повишена натовареност на съда. (вх.№ ВСС-6128/20.05.2019 г.). 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 8 гласа „За“ и 6 гласа „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6. Предлага на Съдийската колегия на ВСС за разрешаване на кадровия въпрос в Районен съд – Бургас да приложи института на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. 

Р-7. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС относно определение по хода на делото от 27.05.2019 г. по адм. дело №5736/2019 г. на Върховния административен съд, Осмо отделение, образувано по жалба на съдия Мария Янкова Иванова - Вранеску срещу чл. 40 от Наредба №1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. (вх.№ВСС-5314/30.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7. Приема за сведение определение от 27.05.2019 г. по адм. дело №5736/2019 г. на Върховния административен съд. 

Р-8. ОТНОСНО: Заявление за отвод от резервен член на Изпитната комисия по наказателно право и процес за кандидатите за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. (вх.№ВСС-6753/31.05.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. 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 Ралица Велимирова Симеонова – Манолова. 

8.2. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 11.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Молба от Мариета Неделчева Маринова - съдия в Специализирания наказателен съд за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд. (вх.№ВСС-6955/05.06.2019 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 ОСВОБОДИ, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Мариета Неделчева Маринова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

9.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Мариета Неделчева Маринова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд, длъжност  „съдия“  в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

9.3 ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийска колегия на ВСС, насрочено на 11.06.2019 г.. за разглеждане и произнасяне.

Р-10. ОТНОСНО: Писмо от Министерството на правосъдието за предоставяне на информация за изпълнение на неизпълнените и частично изпълнени препоръки от Доклада на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за България от Четвъртия кръг на оценка на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите“. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10. Не са налице промени в наличната информация от 2017 г., поради което предоставя същата отново по относимата препоръка на Дирекция „Международна дейност и протокол“, по компетентност. 

Р-11. ОТНОСНО: Становище на съдии от наказателно отделение при Окръжен съд - Благоевград във  връзка с обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности съдия в Окръжен съд - Благоевград. (вх.№ ВСС-6766/31.05.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Приема за сведение становището на съдии от наказателно отделение при Окръжен съд - Благоевград във връзка с обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности съдия в Окръжен съд - Благоевград.

11.2. Изпраща становището на Съдийската колегия на ВСС, за заседанието й, насрочено на 11.06.2019 г., с оглед предстоящите обсъждания за обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград.

Р-12. ОТНОСНО: Обръщение от съдии в Окръжен съд - Враца, както и становища на районните съдилища от съдебен район Враца, относно въпроси, касаещи щатната численост и обявяването на конкурс за окръжните съдилища. (вх.№ ВСС-6404/03.06.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. Приема за сведение обръщение от съдии в Окръжен съд - Враца, както и становища на районните съдилища от съдебен район Враца, относно въпроси, касаещи щатната численост и обявяването на конкурс за окръжните съдилища.

12.2. Изпраща становищата на Съдийската колегия на ВСС, за заседанието й, насрочено на 11.06.2019 г., с оглед предстоящите обсъждания за обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжен съд – Враца.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-2. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Капка Емилова Павлова  - съдия в Окръжен съд – Перник. 
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Анелия Маркова и г-жа Женя Димитрова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. 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 Капка Емилова Павлова - съдия в Окръжен съд - Перник. 

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Капка Емилова Павлова  - съдия в Окръжен съд - Перник. 

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Капка Емилова Павлова - съдия в Окръжен съд - Перник, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-3. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд. 
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Анелия Маркова и г-жа Женя Димитрова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд.

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд.  

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-8149/27.06.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийски градски съд.  

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийски градски съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Живка Димитрова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свиленград. (вх.№ ВСС-15572/18.12.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Живка Димитрова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свиленград.

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Живка Димитрова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд – Свиленград.    

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Живка Димитрова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свиленград, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Деница Добрева Добрева - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ ВСС-15742/27.12.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Деница Добрева Добрева - съдия в Районен съд - Варна.

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Деница Добрева Добрева - съдия в Районен съд – Варна. 

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Деница Добрева Добрева - съдия в Районен съд - Варна, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Катя Йорданова Господинова - съдия в Окръжен съд - Бургас. (вх.№ ВСС-6926/08.06.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Катя Йорданова Господинова - съдия в Окръжен съд - Бургас.

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

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Катя Йорданова Господинова - съдия в Окръжен съд - Бургас, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мария Кирилова Божкова - Бояджиева - съдия в Административен съд - Кърджали. (вх.№ВСС-8308/02.07.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Мария Кирилова Божкова - Бояджиева - съдия в Административен съд - Кърджали.

8.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –96 (деветдесет и шест) точки на Мария Кирилова Божкова - Бояджиева - съдия в Административен съд - Кърджали. 

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мария Кирилова Божкова - Бояджиева - съдия в Административен съд - Кърджали, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за повишаване на Любомира Кирилова Несторова - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-6805/03.06.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Любомира Кирилова Несторова - съдия в Административен 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. 

9.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Емилия Атанасова Колева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-6345/27.05.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

10.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Виолета Стоянова Парпулова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-6344/27.05.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Виолета Стоянова Парпулова - 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. 

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-12. ОТНОСНО: Предложение от Румяна Симеонова Митева - Насева - съдия в Районен съд - Петрич, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-6102/17.05.2019г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Симеонова Митева - Насева - съдия в Районен съд - Петрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Силистра за повишаване на Пламен Неделчев Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Силистра, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-6637/30.05.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Неделчев Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Силистра, 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 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора за периодично атестиране на Ива Николаева Стефанова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. (вх.№ВСС-6908/04.06.2019 г.) 

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 Ива Николаева Стефанова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, за периода 10.06.2014 г. – 10.06.2019 г. 

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

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Разград за периодично атестиране на Марин Димитров Маринов - съдия в Административен съд - Разград. (вх.№ ВСС-5410/02.05.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Марин Димитров Маринов - съдия в Административен съд - Разград, за периода 10.06.2014 г. – 10.06.2019 г. 

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

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Свиленград за периодично атестиране на Добринка Димчева Кирева - съдия в Районен съд - Свиленград. (вх.№ ВСС-6790/31.05.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Добринка Димчева Кирева - съдия в Районен съд - Свиленград, за периода 01.05.2014 г. – 01.05.2019 г.

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




ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-17. 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:

17.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Панайот Рангелов Велчев - съдия в Районен съд - Пловдив.  

17.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Панайот Рангелов Велчев - съдия в Районен съд - Пловдив, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

17.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-18. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Пламен Иванов Шумков - съдия в Районен съд - Враца. (вх.№ ВСС-2729/08.03.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Пламен Иванов Шумков - съдия в Районен съд - Враца.  

18.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Пламен Иванов Шумков - съдия в Районен съд - Враца, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

18.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-19. ОТНОСНО:  Периодично атестиране на Асен Александров Воденичаров - съдия в Софийски градски съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Асен Александров Воденичаров - съдия в Софийски градски съд. 

19.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Асен Александров Воденичаров - съдия в Софийски градски съд. 

19.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-20. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд. (вх.№ВСС-14278/26.11.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд. 

20.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ева Димитрова Пелова - Трифонова - съдия в  Софийски районен съд. 

20.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 11.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

С-21. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Павлина Димитрова Георгиева - Железова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Силистра. (вх.№ ВСС-1896/12.02.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Павлина Димитрова Георгиева - Железова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Силистра.

21.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Павлина Димитрова Георгиева - Железова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Силистра.    

21.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Павлина Димитрова Георгиева - Железова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Силистра, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-22. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Георги Стоянов Мулешков - съдия в Софийски районен съд. 
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Анелия Маркова и г-жа Женя Димитрова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“ от присъстващите единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22.1. 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 на Георги Стоянов Мулешков - съдия в Софийски районен съд. 

22.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на на Георги Стоянов Мулешков - съдия в Софийски районен съд. 

22.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на на Георги Стоянов Мулешков - съдия в Софийски районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 


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


