ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д 

за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите 
при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 
насрочено за 22.07.2019 г. (понеделник) от 09:30 часа 
в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост в органите на съдебната власт.

Р-2. ОТНОСНО:  Молба от Павлета Василева Добрева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Ихтиман, на основание                   чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 

Р-3. 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 Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, който ще се проведе на 30.07.2018 г. 

Р-4. 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 Недко Цолов Петров - следовател в Националната следствена служба, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Ботевград, който ще се проведе на 30.07.2018 г. 

Р-5. ОТНОСНО: Влязло в сила решение №9001/13.06.2019 г. по адм. дело №13965/2018 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба от Румен Любенов Петков - съдия във Военно-апелативния съд, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 16 (от т. 16.1 до т. 16.7) от протокол №30/11.10.2018 г. по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 48/05.12.2017 г., конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия.


Р-6. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите – участници в конкурса за повишаване и заемане на 4 (четири) свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. ДВ, бр. № 49/21.06.2019 г.). 

Р-7. ОТНОСНО: Произнасяне по атестирането на допуснатите участници в конкурса за повишаване и заемане на 4 (четири) свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. ДВ, бр. № 49/21.06.2019 г.). 

Р-8. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Красимир Иванов Харалампиев - съдия и председател на Трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, с отличия: „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а“  и ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 

Р-9. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Красимир Иванов от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

Р-10. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите - участници в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №18/11.06.2019 г. (обн. ДВ, бр.47/14.06.2019 г.).

Р-11. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Р-12. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС относно решение №10564/08.07.2019 г. по адм. дело №5103/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение №3911/18.03.2019 г. по адм. д. №5103/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Биляна Димитрова Коева -  младши съдия в Софийски градски съд. 



С-2. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Валентина Жекова Кърпичева - Цинцарска - съдия в Окръжен съд - Бургас. 

С-3. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив. 

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Стела Дянкова Бъчварова - съдия в Районен съд - Свищов. 

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Йордан Минков Дамаскинов - съдия в Окръжен съд - Русе. 

С-6. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Страхил Николов Гошев - съдия в Районен съд  - Дупница (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд - Благоевград). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-7. ОТНОСНО: Предложение от Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

С-8. ОТНОСНО: Предложение от Ивелина Христова Христова - Желева - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

С-9. ОТНОСНО: Предложение от Виолета Тодорова Кожухарова - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

С-10. ОТНОСНО: Предложение от Трифон Пенчев Славков - съдия в Районен съд - Горна Оряховица, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 

С-11. ОТНОСНО: Предложение от Михаил Петков Михайлов - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

С-12. ОТНОСНО: Предложение от заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Перник за повишаване на Антония Атанасова Атанасова - Алексова - съдия в Районен съд - Перник, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Пазарджик за предварително атестиране на Венцислав Георгиев Петров - съдия в Окръжен съд - Пазарджик. 

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Варна за предварително атестиране на Ралица Цанкова Костадинова - съдия в Окръжен съд - Варна. 

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за предварително атестиране на Емилия Вергилова Александрова - съдия в Софийски градски съд. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора за периодично атестиране на Атанас Димов Атанасов - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Благоевград за периодично атестиране на Стоянка Иванова Пишиева - Сахатчиева - съдия Административен съд - Благоевград. 

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за периодично атестиране на Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд - Пловдив. 

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Шумен за периодично атестиране на Жанет Марчева Христова - съдия в Районен съд - Шумен. 

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Христо Кръстев Крачунов - съдия в Софийски районен съд. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-21. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Сияна Стойчева Димитрова - съдия в Районен съд - Несебър (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд - Бургас). 

С-22. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Андрей Иванов Николов - съдия в Районен съд - Петрич. 


С-23. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Таня Димитрова Евтимова - съдия в Окръжен съд - Бургас. 

С-24. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Даниела Василева Дилова - административен ръководител - председател на Районен съд - Плевен, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 38/10.12.2018 г., т. Р-3.9.

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





