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ПРОТОКОЛ №6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 18.02.2019 г. 

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

Отсъстват: Вероника Имова, Драгомир Кояджиков, Олга Керелска, Любка Андонова. 

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

Протоколирал: Илина Йосифова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания 
по дневния ред 

След проведеното гласуване и при обявения резултат10  гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и  конкурсите допълнителни точки – Р-17, С-20, С-21. 

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Определяне броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурс за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №3/29.01.2019 г. (oбн. ДВ бр. 10/01.02.2019 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г., 2 (две) конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища.

Мотиви: С оглед броя на постъпилите заявления за участие в конкурса на общо 711 кандидати, с цел своевременно приключване на писмения и устните изпити с участниците (писменият изпит е насрочен за 6.04.2019 г., като устните изпити с допуснатите кандидати се насрочват от конкурсните комисии след проверка на писмените работи), както и с оглед практиката в миналогодишните конкурси, е удачно конкурсът за младши съдии през 2019 г. да бъде проведен от две конкурсни комисии.

1.2. Внася предложението по т. Р-1 в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 19.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-2. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища, както и на хабилитирани преподаватели, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурса за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/29.01.2019 г. (oбн. ДВ бр. 10/01.02.2019 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОДОБРИ поименни списъци на  магистрати от окръжните съдилища, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 183, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии.

2.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОДОБРИ поименни списъци на хабилитираните преподаватели, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии. 

2.3. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 19.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-3. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсните комисии по конкурса за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №3/29.01.2019 г. (oбн. ДВ бр. 10/01.02.2019 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС жребият за редовни членове на конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии, ДА СЕ ТЕГЛИ измежду представителите на Комисията по атестирането и конкурсите със статут на действащи съдии, които не са избирани за редовни членове на конкурсни комисии по други текущи конкурсни процедури.

3.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗСВ и чл. 13, ал. 4 и ал. 7 от Наредба №1/09.02.2017 г., поименния състав на конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, както следва:
	Първа конкурсна комисия – младши съдии:

Редовни членове: 
-	1 (един) редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (съдия - наказателна колегия);
-	2 (двама) редовни членове, съдии в окръжен съд (съдия - гражданска колегия);
	1 (един) редовен член, съдия в окръжен съд (съдия -  наказателна колегия)

-	1 (един) редовен член, хабилитиран преподавател (хабилитиран преподавател по наказателно право).

Резервни членове: 
-	1 (един) резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (съдия - гражданска колегия)
-	1 (един) резервен член, съдия в окръжен съд (съдия - наказателна колегия);
-	1 (един) резервен член, хабилитиран преподавател (хабилитиран преподавател по гражданско право).

2. Втора конкурсна комисия – младши съдии:

Редовни членове: 
-	1 (един) редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (съдия - гражданска колегия);
-	2 (двама) редовни членове, съдии в окръжен съд (съдия - наказателна колегия);
	1 (един) редовен член, съдия в окръжен съд (съдия - гражданска колегия)

-	1 (един) редовен член, хабилитиран преподавател (хабилитиран преподавател по гражданско право).

Резервни членове: 
-	1 (един) резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (съдия - наказателна колегия)
-	1 (един) резервен член, съдия в окръжен съд (съдия - гражданска колегия);
-	1 (един) резервен член, хабилитиран преподавател (хабилитиран преподавател по наказателно право).

3.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 19.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Проекти  на становища по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - председател на Административен съд - Варна, във връзка с открита процедура за избор, който ще се проведе на 26.02.2019 г. 

1. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Евгения Иванова Баева - съдия в Административен съд - Варна; 

2. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Елена Атанасова Янакиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на  Административен съд - Варна. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Евгения Иванова Баева - съдия в Административен съд - Варна. 

4.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 4.1. на Евгения Иванова Баева - съдия в Административен съд - Варна, за запознаване. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 4.1. 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 – Варна. 

4.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.02.2019 г. 

4.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Елена Атанасова Янакиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на  Административен съд - Варна. 

4.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 4.5. на Елена Атанасова Янакиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на  Административен съд - Варна, за запознаване. 

4.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 4.5. 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 – Варна. 

4.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.02.2019 г. 

Р-5. ОТНОСНО: Проекти  на становища по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - председател на Районен съд -  Велинград, във връзка с открита процедура за избор, който ще се проведе на 26.02.2019 г.  

1. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Асен Димитров Палавеев - прокурор в Районна прокуратура - Велинград; 

2. Проект на становище за притежаваните професионални качества на Валентина Драгиева Иванова - съдия в Районен съд - Велинград. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Асен Димитров Палавеев - прокурор в Районна прокуратура - Велинград. 

5.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 5.1. на Асен Димитров Палавеев - прокурор в Районна прокуратура - Велинград, за запознаване. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 5.1. 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 – Варна. 

5.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.02.2019 г. 

5.5. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Валентина Драгиева Иванова - съдия в Районен съд - Велинград. 

5.6. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 5.5. на Валентина Драгиева Иванова - съдия в Районен съд - Велинград, за запознаване. 

5.7. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 5.5. 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 – Варна. 

5.8. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.02.2019 г. 

Р-6. ОТНОСНО: Молба от Десислава Любомирова Попколева за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд и  назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-1942/12.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“ и 3 гласа „Против“

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 160, във връзка с чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, Десислава Любомирова Попколева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, считано от 26.02.2019 г.

6.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Десислава Любомирова Попколева на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 26.02.2019 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“ и 1 глас „Против“

6.3. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Молба от Даниела Велинова Борисова - Райчинова за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд и назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд (вх.№ ВСС-1944/12.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“ и 3 гласа „Против“

7.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 160, във връзка с чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, Даниела Велинова Борисова - Райчинова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд считано от 26.02.2019 г.

7.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Даниела Велинова Борисова - Райчинова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 26.02.2019 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“ и 1 глас „Против“

7.3. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Молба от Албена Марчева Ботева за освобождаване от заеманата длъжност „и. ф. заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд и назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-1941/12.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“ и 3 гласа „Против“

8.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ, на основание чл. 160, във връзка с чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, Албена Марчева Ботева, съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от „изпълняващ функциите заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд считано от 26.02.2019 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“ и 1 гласа „Против“

8.2. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Писмо от заместник на административния ръководител - заместник-председател на Военноапелативен съд във връзка с освобождаване от кадрова военна служба на полковник Христо Николов Странджански. (вх.№ВСС-747/11.02.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10  гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да остави без уважение искането на заместник-председателя на Военноапелативния съд за освобождаване на полковник Христо Николов Странджански от длъжността „съдия“ във Военноапелативния съд. 

Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 162, ал. 1, т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от военна служба със смъртта му. С оглед на тази разпоредба, както и съобразно обстоятелството, че трудовото правоотношение с починалия магистрат е прекратено поради липса на субект, Комисията счита, че не е налице основание за освобождаването му от длъжността „съдия“ във Военноапелативния съд с нарочно решение на Съдийската колегия на ВСС.

9.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-10. ОТНОСНО: Искане от Владимир Атанасов Пензов - съдия в Районен съд -Благоевград за предоставяне на информация по отношение решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/25.07.2017 г., т. 26. (вх.№ ВСС-12038/11.02.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12  гласа „За“
(Гласуването е без участието на съдия Захаринка Тодорова). 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10. Да се отговори на съдия Владимир Пензов, че решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/25.07.2017 г., т. 26 не е влязло в сила, тъй като срещу същото има подадена жалба до Върховния административен съд и е образувано административно дело №8866/2017 г., насрочено за 06.03.2019 г. 

Р-11. ОТНОСНО: Определяне на членове на КАК-СК за подготовка на обосновка във връзка с постъпили в хода на общественото обсъждане становища по Проекта за изменение на Наредба №1/09.02.2017 г. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13  гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Не е налице необходимост от сформиране на работна група за подготовка на обосновка във връзка с постъпили в хода на общественото обсъждане предложения по Проекта за изменение на Наредба №1/09.02.2017 г.

Мотиви: Комисията, с решението си по пр. №2/21.01.2019 г., т. Р-17, изрази положително становище по започналата процедура за изменение на Наредба №1/09.02.2017 г. по отношение проекта на нормативен акт, касаещ началния момент и срока на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Тъй като със същото решение комисията отложи изразяването на становище по отношение на параграф 6 от наредбата и с оглед на обстоятелството, че с влязло в сила решение на Върховния административен съд разпоредбата се отмени, отпадна и необходимостта от произнасяне на комисията по този въпрос.
По отношение на постъпилото становище от г-жа Ася Петрова – заместник на главния прокурор при ВАП, Комисията счита, че тъй като в същото са формулирани предложения за нови изменения на наредбата, които са извън предмета на изработения проект за изменение, Комисията счита, че на този етап не следва да изразява становище. Съгласно Вътрешните правила за изработване на нормативни актове във ВСС и оценка на въздействието им  по предложение за ново изменение на наредбата следва да започне нова процедура, включваща предварителна оценка на въздействието, икономическа обосновка, провеждане на обществени консултации, изработването на проект на нормативния акт и мотивиран доклад към него и пр.

11.2. Да се изпрати решението по т. Р-11.1. на Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС, за сведение.

Р-12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител - председател на Апелативен съд - София за допълване решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №37/27.11.2018 г., т. 2. (вх.№ВСС-6726/12.02.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13  гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да измени и допълни решението си по протокол №37/27.11.2018 г., т. 2 като след израза „считано от датата на встъпване в длъжност“ се добави изразът „и при довършване на започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие.“. 

12.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-13. ОТНОСНО: Заявление от Силвия Петрова Петрова (родена на 04.03.1954 г.) за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Търговище, на основание  чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-2034/13.02.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13  гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да освободи,  на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Силвия Петрова Петрова от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Търговище, считано от 05.03.2019 г.

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-14. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Търговище.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13  гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. 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 №45/07.11.2017 г., т. 9, Тихомир Пенков Петков – „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Търговище, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Търговище, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 05.03.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

Мотиви: В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №45/07.11.2017 г., т. 9 и с оглед предсрочното освобождаване на длъжността „административния ръководител – председател” на Окръжен съд - Търговище, 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. №44/09.10.2014 г. са назначени съдия Тихомир Пенков Петров и съдия Татяна Неделчева Йорданова. Двамата магистрати са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като продължителността на прослуженото време на тази длъжност на двамата е еднаква – 4 г. 4м. и 8 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 Тихомир Пенков Петров (34 г. 6 м. и 17 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 съдия Тихомир Пенков Петров следва  да бъде определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Окръжен съд - Търговище.

14.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-15. ОТНОСНО: Жалба от Стоян Атанасов Германов - кандидат в Конкурс за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности „съдия“ в Апелативен съд - наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №41/16.07.2015 г, д. т. 99.2, и решение по протокол №3/21.01.2016 г. (ДВ, бр. 8/29.01.2016 г.), против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №4/05.02.2019 г., т. 4.2. (вх.№ВСС-1518/11.02.2019 г.)
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15. Приема за сведение жалбата от Стоян Атанасов Германов - кандидат в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности „съдия“ в Апелативен съд - наказателна колегия. 

Р-16. ОТНОСНО: Жалба от Стефка Атанасова Янкова - Котрулева - кандидат в Конкурс за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности „съдия“ в Апелативен съд - наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №3/21.01.2016 г. (ДВ, бр. 8/29.01.2016 г.), против решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №03/29.01.2019 г., т. 4.4 и по протокол №4/05.02.2019 г., т. 4.4. (вх.№ВСС-1775/08.02.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16. Приема за сведение жалбата от Стефка Атанасова Янкова - Котрулева - кандидат в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности „съдия“ в Апелативен съд - наказателна колегия. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Симона Димитрова Миланези - Пенчева - съдия в Окръжен съд - Габрово. (вх.№ ВСС-4498/19.04.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Симона Димитрова Миланези - Пенчева - съдия в Окръжен съд - Габрово. 

1.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Симона Димитрова Миланези - Пенчева - съдия в Окръжен съд – Габрово.

1.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Симона Димитрова Миланези - Пенчева - съдия в Окръжен съд - Габрово, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-2. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Марина Владимирова Манолова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-6249/30.05.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р Е Ш И: 

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Марина Владимирова Манолова - съдия в Софийски районен съд.

2.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Марина Владимирова Манолова - съдия в Софийски районен съд, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка " МНОГО ДОБРА" –  98 (деветдесет и осем) точки.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ на Марина Владимирова Манолова - съдия в Софийски районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-3. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Петко Красимиров Петков - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-6231/30.05.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

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

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Петко Красимиров Петков - съдия в Софийски районен съд., за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Веселина Цонева Топалова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Габрово, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №25/23.07.2018 г., т. Р-5.6.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ за провеждане на извънредно атестиране на Веселина Цонева Топалова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Габрово. 

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) на Веселина Цонева Топалова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Габрово. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Веселина Цонева Топалова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Габрово, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-5. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Троян за повишаване на Антоанета Маринова Симеонова - съдия в Районен съд - Троян на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.  (вх.№ ВСС-770/23.01.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антоанета Маринова Симеонова - съдия в Районен съд - Троян 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. 

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-6. ОТНОСНО: Предложение от Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-1166/30.01.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд - Варна, 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. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пещера за предварително атестиране на Атанаска Стоянова Павлова - съдия в  Районен съд - Пещера. (вх.№ ВСС-1668/07.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, на Атанаска Стоянова Павлова - съдия в  Районен съд - Пещера, за периода 09.03.2015 г. – 09.03.2018 г. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Добрич за периодично атестиране на Данчо Йорданов Димитров - съдия в  Районен съд - Добрич. (вх.№ ВСС-1666/07.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. 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 Данчо Йорданов Димитров - съдия в  Районен съд – Добрич, за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2018 г. 

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

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Добрич за периодично атестиране на Стела Иванова Тонева - съдия в  Районен съд - Добрич. (вх.№ ВСС-1667/07.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. 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 Стела Иванова Тонева - съдия в  Районен съд – Добрич, за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2018 г. 

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

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Добрич за периодично атестиране на Минка Кирчева Георгиева - съдия в  Районен съд - Добрич. (вх.№ ВСС-1665/07.02.2019 г.) 

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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Минка Кирчева Георгиева - съдия в  Районен съд - Добрич, за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2018 г. 

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

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Силистра за периодично атестиране на Павлина Димитрова Георгиева - Железова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Силистра. (вх.№ ВСС-1896/12.02.2019 г.) 

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 Павлина Димитрова Георгиева - Железова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Силистра, за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2018 г. 

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

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Шумен за периодично атестиране на Ростислава Янкова Георгиева  - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Шумен. (вх.№ ВСС-2025/13.02.2019 г.) 

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 Ростислава Янкова Георгиева  - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Шумен, за периода 07.02.2014 г. – 07.02.2019 г. 

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-13. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд - Бургас. (вх.№ ВСС-4401/17.04.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд - Бургас.  

13.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Анатоли Йорданов Бобоков - съдия в Районен съд - Бургас, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

13.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Кристина Райкова Филипова - съдия в Софийски градски съд. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Кристина Райкова Филипова - съдия в Софийски градски съд. 

14.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кристина Райкова Филипова - съдия в Софийски градски съд. 

14.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Борис Димитров Илиев - съдия в  Окръжен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-4020/10.04.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Борис Димитров Илиев - съдия в  Окръжен съд - Пловдив. 

15.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Борис Димитров Илиев - съдия в  Окръжен съд - Пловдив. 

15.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-16. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд – Берковица. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. 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 Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд - Берковица. 

16.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд - Берковица. 

16.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-17. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд – Варна. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. 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 Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд - Варна. 

17.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд - Варна. 

17.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-18. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Симеон Георгиев Захариев - съдия в Окръжен съд – Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. 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 Симеон Георгиев Захариев - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

18.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Симеон Георгиев Захариев - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

18.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-19. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Надя Стефанова Бакалова - съдия в Районен съд – Своге. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19.1. 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 Надя Стефанова Бакалова - съдия в Районен съд – Своге. 

19.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надя Стефанова Бакалова - съдия в Районен съд – Своге. 

19.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.02.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-17. ОТНОСНО: Жалба до Върховния административен съд от Ивайло Петров Николов против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №3/29.01.2019 г., т. 4.3. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17. Приема за сведение жалбата до Върховния административен съд от Ивайло Петров Николов против решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №3/29.01.2019 г., т. 4.3. 

С-20. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Андроника Илиева Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд – Петрич. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Андроника Илиева Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд - Петрич.

20.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  97 (деветдесет и седем) точки на Андроника Илиева Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд - Петрич.

20.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Андроника Илиева Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд - Петрич, за запознаване. 

С-21. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

КАК-СК- 18.02.2019: т. С-21. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави
ОСВ
Магистрат
Длъж.
КАК-СЪСТАВ
бр.

ИЗВЪНРЕДНО АТЕСТИРАНЕ

АС – Варна
Ванухи Бедрос Аракелян
Предс.
Ж.Димитрова
А. Маркова     
Д. Кючуков
1


1.2. Да се уведоми атестираният магистрат за определения атестационен състав и за възможността да заяви отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.


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





