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ПРОТОКОЛ № 23
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2019 г. 

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

Отсъстват: Олга Керелска, Драгомир Кояджиков, Вероника Имова и Захаринка Тодорова.

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: Илиана Атанасова

По внесеното допълнение и на основание последвало разискване 
по дневния ред 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и  конкурсите допълнителна точка Р-11.

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект на решение за назначаване на кандидати за младши съдии в окръжните съдилища по обявени конкурси, с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №4/30.01.2018г. и протокол №5/01.02.2017 г., успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:


1.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Христо Георгиев Иванов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, считано от 01.07.2019 г. 

1.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Иван Стойнов Иванов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна, считано от 01.07.2019 г. 

1.3. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Диана Иванова Асеникова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас, считано от 01.07.2019 г. 

1.4. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Константина Миткова Христова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 01.07.2019 г. 

1.5. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Адриана Дичева Атанасова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 01.07.2019 г. 

1.6. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Светослав Николаев Узунов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Пловдив, считано от 01.07.2019 г. 

1.7. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Калин Кирилов Василев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, считано от 01.07.2019 г. 

1.8. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Роси Петрова Михайлова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 01.07.2019 г. 

1.9. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Светлозар Димитров Димитров на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 01.07.2019 г. 

1.10. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Десислава Йорданова Йорданова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 01.07.2019 г. 

1.11. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Симона Иванова Углярова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 01.07.2019 г.

1.12. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Иван Георгиев Киримов на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 01.07.2019 г. 

1.13. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Мария Илчева Илиева на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от 01.07.2019 г. 

1.14. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Лилия Методиева Ненова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 01.07.2019 г. 

1.15. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Боряна Красимирова Иванова-Гащарова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - София, считано от 01.07.2019 г. 

1.16. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Николай Светлинов Василев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - София, считано от 01.07.2019 г. 

1.17. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Зорница Николова Тухчиева-Вангелова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, считано от 01.07.2019 г. 

1.18. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Боряна Огнянова Христова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Стара Загора, считано от 01.07.2019 г. 

1.19. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Ели Асенова Каменова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик, считано от 01.07.2019 г. 

1.20. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Красен Пламенов Вълев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас, считано от 01.07.2019 г. 

1.21. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Росица Илиева Василева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик, считано от 01.07.2019 г. 

1.22. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Филип Стоянов Радинов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна, считано от 01.07.2019 г. 

1.23. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Александър Костадинов Трионджиев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Благоевград, считано от 01.07.2019 г. 

1.24. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Огнян Кирилов Маладжиков на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Силистра, считано от 01.07.2019 г. 

1.25. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Светослав Иванов Иванов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 01.07.2019 г. 

1.26. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Насуф Исмал Насуф на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна, считано от 01.07.2019 г. 

1.27. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Магдалена Бориславова Младенова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от 01.07.2019 г. 



1.28. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Милуш Руменов Цветанов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково, считано от 01.07.2019 г. 

1.29. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Мария Димчева Иванова-Георгиева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково, считано от 01.07.2019 г. 

1.30. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Юлиана Иванова Толева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Сливен, считано от 01.07.2019 г. 

1.31. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Георги Кирилов Пашалиев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Добрич, считано от 01.07.2019 г.
 
1.32. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, ДА НАЗНАЧИ Соня Ангелова Стефанова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Шумен, считано от 01.07.2019 г. 

*Забележка: Поради отложено обучение в Националния институт на правосъдието, съгласно протокол №103/13.11.2017 г. на НИП, на Соня Ангелова Стефанова - кандидат за длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд - Шумен (одобрена в окончателен списък, приет с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №31/25.07.2017 г., т. 32), същата е продължила обучението си с випуск 2018-2019 г.

1.33. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 25.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище, 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 Иван Георгиев Шейтанов административен ръководител - председател на  Районен съд - Асеновград, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Асеновград, който ще се проведе на 02.07.2019 г. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“



КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Иван Георгиев Шейтанов административен ръководител - председател на  Районен съд - Асеновград. 

2.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 2.1. на Иван Георгиев Шейтанов - административен ръководител - председател на  Районен съд - Асеновград, за запознаване. 

2.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 2.1. 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 – Асеновград. 

2.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 02.07.2019 г. 

Р-3. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за преместване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 36 (тридесет и шест) длъжности „съдия” в районните съдилища, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.)

С решение по протокол № 49/05.12.2017 г. Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за преместване и заемане на 36 (тридесет и шест) свободни длъжности „съдия” в районните съдилища, съответно в Софийски районен съд - 10 длъжности, в Районен съд - Бургас - 1 длъжност, в Районен съд - Варна - 2 длъжности, в Районен съд - Дупница - 1 длъжност, в Районен съд - Карлово - 1 длъжност, в Районен съд - Карнобат -1 длъжност, в Районен съд - Кюстендил - 1 длъжност, в Районен съд - Лом - 2 длъжности, в Районен съд - Монтана - 2 длъжности, в Районен съд - Пазарджик - 2 длъжности, в Районен съд - Панагюрище - 1 длъжност, в Районен съд - Пловдив - 5 длъжности, в Районен съд - Своге - 1 длъжност, в Районен съд - Средец - 1 длъжност, в Районен съд - Стара Загора -1 длъжност, в Районен съд - Трявна - 1 длъжност, в Районен съд - Царево - 2 длъжности и в Районен съд - Ямбол - 1 длъжност.
След обнародването на решението в Държавен вестник, бр. 1/02.01.2018 г., в четиринадесетдневния срок за прием на документи (от 03.01.2018 г. до 16.01.2018 г., включително), заявления за участие в конкурса подадоха 59 (петдесет и девет) кандидати. След извършената по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ проверка на документите, с решение по пр. № 10/26.03.2018 г.  Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС допусна до участие в конкурса 36 (тридесет и шест) кандидати, а 23 (двадесет и трима) магистрати, които не отговаряха на условието на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, не бяха допуснати. Във връзка с произнасянето на КАК по допустимостта на кандидатите, постъпиха 14 (четиринадесет) възражения от недопуснати кандидати. По предложение на Комисията, Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 182, ал. 5 от ЗСВ, отхвърли възраженията. Срещу решенията на Съдийската колегия на ВСС за недопускане на кандидатите до участие в конкурса са подадени 9 (девет) жалби до Върховния административен съд. По всички образувани пред ВАС производства жалбите са отхвърлени като неоснователни с окончателен съдебен акт. По време на провеждане на конкурса 7 (седем) от допуснатите кандидати подадоха молби за отказ от участие, а 1 (един) от магистратите, подали заявление за участие, почина.
Поради липса на допуснати кандидати, с оглед на заявените желани и на депозираните заявления за отказ от участие в конкурса, както и поради обстоятелството, че 3-ма от кандидатите встъпиха в длъжност в заявените от тях органи на съдебната власт на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 18 (осемнадесет) от обявените в конкурса за преместване длъжности „съдия“ в районните съдилища, а именно по 1 (една) длъжност в Районен съд - Дупница, Районен съд - Карлово, Районен съд Панагюрище, Районен съд - Своге, Районен съд - Монтана и Районен съд - Лом, по 2 (две) длъжности в Районен съд - Пазарджик, Районен съд - Царево и Софийски районен съд и 5 (пет) длъжности в Районен съд - Пловдив, остават вакантни. Една от обявените конкурсни длъжности  в Районен съд - Лом, на основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, е обявена за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване.
Поименният състав на конкурсната комисия, извършила преценката по чл. 40 от Наредба № 1/09.02.2017 г. на допуснатите кандидати, е определен чрез жребий с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 24/17.07.2018 г., като редовни членове са Любка Николова Андонова – съдия във ВКС, член на КАК - СК, Васка Динкова Халачева – съдия в ОС-Кърджали, Десислава Борисова Николова – съдия в ОС-Добрич, Веселина Йорданова Ставрева – съдия в СГС и проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев – хабилитиран преподавател по наказателно-правни науки. За резервни членове на конкурсната комисия са избрани Анелия Здравкова Маркова – съдия в СГС и член на КАК-СК, Полина Пенкова Пенкова-Стефанова – съдия ОС-Габрово и доц. д-р Анета Методиева Антонова – хабилитиран преподавател по гражданско-правни науки.
Съгласно изискването на чл. 191а, ал. 1 от ЗСВ, конкурсната комисия е извършила класиране на кандидатите според общата им оценка, формирана въз основа на резултатите от двата цифрови компонента, получени след извършената преценка по реда на чл. 40 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. По отношение на първия компонент, съобразно чл. 40, ал. 1 от Наредбата, комисията е изследвала данните от атестационните формуляри на кандидатите от последното им атестиране, извършените проверки от ИВСС и от по-горестоящите органи на съдебната власт, както и информацията в кадровите им досиета. Преценката по чл. 40, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2017 г., касаеща втория компонент, е основана на проверените от комисията 6 (шест) дела и преписки по отношение на всеки кандидат, от които 3 (три) дела или преписки избрани от комисията въз основа на посочените данни в справките към заявленията за участие в конкурса, както и 3 (три) дела или преписки, избрани от съответния кандидат.
По отношение на 5-ма от кандидатите, желаещи да преминат на длъжност в друг по вид орган на съдебна власт, съобразно изискването на разпоредбата на чл. 191а, ал. 2 от ЗСВ, комисията е проверила познанията им за заемане на длъжността чрез полагане на писмен изпит по конспект, насрочен и съответно проведен на 02.11.2018 г. По отношение на тези кандидати, в изпълнение на чл. 40, ал. 4 от Наредбата, при формиране на общата им оценка, с която същите участват в класирането, е включена и поставената оценка от писмения изпит.
Видно от предоставената в цялост конкурсна документация по проведения конкурс, ведно с резултатите от класирането по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ, мотивираното становище на конкурсната комисия по чл. 192, ал. 3 от ЗСВ, протоколите за работата на комисията и за избор на дела, се установява, че в конкурсната процедура са спазените разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №1/09.02.2017 г. След извършена, на основание чл. 192, ал. 5 от ЗСВ, от преценка за притежаваните от кандидатите нравствени качества, са приети от Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС становища, в които за 16 (шестнадесет) от класираните кандидати обобщеният извод е, че притежават в пълнота нравствени качества, за да бъдат преместени на длъжността, за която кандидатстват. По отношение на 1 (един) кандидат, който е класиран за длъжността „съдия“ в Районен съд – Трявна  – Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, КПЕ е приела, че същата не притежава в пълнота необходимите нравствени качества, за да бъде преместена по конкурса. 
С оглед на гореизложеното, 
след проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ гласуване по поредността на класирането, като се произнесе относно преместването на класираните кандидати на свободните 17 (седемнадесет) длъжности „съдия” в районните съдилища, до попълване на свободните места и съобразно констатациите в настоящото предложение. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 25.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Кърджали, поради изтичащ мандат на 04.07.2019 г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 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 №31/23.10.2018г., т. 15, Георги Стоянов Милушев - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Кърджали, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 05.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

4.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


Р-5. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Тервел, поради изтичащ мандат на 07.07.2019г.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 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, Ганчо Манев Драганов  - административен ръководител - председател на Районен съд - Тервел, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Тервел, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 08.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

5.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-6.  ОТНОСНО:  Предложение от председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Златка Русева Русева - съдия във Върховния касационен съд, с отличия: „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.„а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-7329/14.06.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ,  Златка Русева Русева - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия: „служебна благодарност и грамота“ и „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.

6.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС решението по т. 1 да се предостави 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.

6.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Златка Русева Русева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание  чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
(вх.№ ВСС-7328/14.06.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ,  Златка Русева Русева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд“, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 10.07.2019 г.

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от Валентина Бошнякова и Рената Хальова - национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТД) за провеждане на Годишната среща на НСМГТД на 12.07.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет.

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ОДОБРЯВА провеждането на Годишната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТД) на 12.07.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет.

8.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в срещата по т.1 г-жа Анелия Маркова - член на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

8.3. ПРЕДОСТАВЯ на членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поканата за участие в срещата по т. 1, с оглед определяне на участници.

8.4. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 02.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


Р-9. ОТНОСНО: Влязло в сила решение №7822/23.05.2019 г. по адм. дело №3199/2019 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Ивайло Петров Николов срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 4.3 от протокол №3/29.01.2019 г.

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


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1 Приема за сведение решение №7822/23.05.2019 г. по адм. дело №3199/2019 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Ивайло Петров Николов.

9.2. Предоставя решение №7822/23.05.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 25.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 


Р-10. ОТНОСНО: Влязло в сила решение №8930/12.06.2019 по адм. дело №1656/2019 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Благой Гавраилов Потеров срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 4.1 от протокол №3/29.01.2019 г.

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Приема за сведение решение № 8930/12.06.2019 г. по адм. дело № 1656/2019 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Благой Гавраилов Потеров.

10.2. Предоставя решение №8930/12.06.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 25.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 


РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

С-1. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави и преразпределяне във връзка с подадена оставка на член на Комисията по атестирането и конкурсите.


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-24.06.2019: т.С-1. ОТНОСНО: Разпределяне и преразпределяне на преписки по открити процедури за атестиране
 
ОСВ
Магистрат
Длъж.
КАК-СЪСТАВ
бр.
разпределение
периодично атестиране



СНС 
Елена Живкова Попова 
съдия 
Др.Кояджиков         М.Топузова            Р.Др.Първанова
1
извънредно атестиране


РС Дулово 
Емил Василев Николаев
съдия
Ж.Димитрова                  В.Имова            З.Тодорова
2

РС Велико Търново
Младен Петров Димитров
зам.предс.
Кр.Шекерджиев                      Др.Кояджиков  Р.Др.Първанова
3
предварително атестиране
 
СГС
Биляна Димитрова Коева
мл.съдия
Ж.Димитрова          О.Керелска              А.Маркова
4
преразпределение
 
ОС Пловдив
Иван Георгиев Бекяров
мл.съдия
Р.Др.Първанова Ж.Димитрова, Кр.Шекерджиев             
1
 
ОС Пловдив
Катя Рудева Боева 
мл.съдия
Р.Др.Първанова   Д.Кючуков, А.Дишева             
2
 
РС Бургас
Радостина Петкова Иванова 
съдия
В.Узунова                     Ж.Димитрова             В. Имова
3
 
СРС
Пенка Иванова Велинова
съдия
Д.Кючуков                       Р.Др.Първанова   А.Александрова
4
 
РС Свищов
Стела Дянкова Бъчварова
съдия
Ж.Димитрова                  Кр.Шекерджиев         Л.Андонова
5
 
РС Пазарджик
Красимир Димитров Лесенски
съдия
М.Топузова-Л.Андонова и В.Павлова
6
 
СРС
Радослава Николаева Качерилска
съдия
М.Топузова-Р.Дражева и Кр.Шекерджиев 
7
 
СГС
Андрей Красимиров Георгиев
мл.съдия
А.Маркова Др.Кояджиков
В.Имова                                   
8
 
РС Добрич
Данчо Йорданов Димитров
съдия
Р.Др.Първанова В.Имова
Др.Кояджиков
9


1.2. Да се уведомят атестираните магистрати за определения им атестационен състав и за възможността да заявят отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.

С-2. ОТНОСНО: Искане от Стела Светлинова Шипковенска за отвод на докладчика в определения атестационен състав по откритата процедура за атестиране.

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Поради самоотвод на г-жа Мина Топузова, ОПРЕДЕЛЯ за докладчик по преписката г-жа Радка Дражева – Първанова.
 
2.2. ОПРЕДЕЛЯ на мястото на г-жа Мария Митева Лалова г-жа Олга Керелска за втори член на атестационния състав.

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


ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Силвия Петрова Димитрова - съдия в Административен съд - София-град, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №3/28.01.2019 г., т. Р-15.2. (вх.№ ВСС-15708/21.12.2018 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. 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 Силвия Петрова Димитрова - съдия в Административен съд - София-град. 

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ - 98 (деветдесет и осем) точки на Силвия Петрова Димитрова - съдия в Административен съд - София-град. 

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Силвия Петрова Димитрова - съдия в Административен съд - София-град, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Рени Петрова Ковачка - съдия в Окръжен съд - Перник, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2018 г., т. Р-3.3.

(Гласуването е проведено без участието на г-жа Анелия Маркова и г-жа Женя Димитрова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“от присъстващите

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 Рени Петрова Ковачка - съдия в Окръжен съд - Перник. 


4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки на Рени Петрова Ковачка - съдия в Окръжен съд - Перник. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Рени Петрова Ковачка - съдия в Окръжен съд - Перник, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Александър Лазаров Стойчев - съдия в Окръжен съд - Пловдив, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 23/09.07.2018 г., т. Р-4.3.

(Гласуването е проведено без участието на г-жа Женя Димитрова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“от присъстващите

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. 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 Александър Лазаров Стойчев - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки на Александър Лазаров Стойчев - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Александър Лазаров Стойчев - съдия в Окръжен съд - Пловдив, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд - Разлог. (вх.№ ВСС-11496/21.07.2018 г.) 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:


6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд - Разлог.

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ –  95 (деветдесет и пет) точки на Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд – Разлог.  

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд - Разлог, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд - Ямбол. (вх.№ ВСС-5758/21.05.2018 г.) 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“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 Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд - Ямбол.

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ –  98 (деветдесет и осем) точки на Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд - Ямбол.  

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд - Ямбол, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Анна Иванова Кайтазка - съдия в Районен съд – Белоградчик, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №34/12.11.2018 г., т. Р-5.6.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“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 Анна Иванова Кайтазка - съдия в Районен съд – Белоградчик.

8.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки на Анна Иванова Кайтазка - съдия в Районен съд – Белоградчик.  

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Анна Иванова Кайтазка - съдия в Районен съд – Белоградчик, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-9. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Снежана Василева Стоянова - административен ръководител - председател на Районен съд - Панагюрище. (вх.№ ВСС-6918/08.06.2018 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Снежана Василева Стоянова - административен ръководител - председател на Районен съд - Панагюрище.

9.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки на Снежана Василева Стоянова - административен ръководител - председател на Районен съд - Панагюрище.  

9.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Снежана Василева Стоянова - административен ръководител - председател на Районен съд - Панагюрище, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-10. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Божидарка Данчова Йосифова - съдия в Районен съд - Белоградчик. 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Божидарка Данчова Йосифова - съдия в Районен съд - Белоградчик.

10.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки на Божидарка Данчова Йосифова - съдия в Районен съд - Белоградчик.  

10.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Божидарка Данчова Йосифова - съдия в Районен съд - Белоградчик, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-11. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Ивиана Димчева Йорданова - Наумова - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-15282/12.12.2018 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА ПРЕКРАТИ откритата процедура по периодично атестиране на Ивиана Димчева Йорданова - Наумова - съдия в Софийския районен съд, тъй като не са налице изискванията на чл.10, ал.2 от Наредба №2 от 23.02.2017 г. 
Мотиви: Процедурата за периодично атестиране е открита с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 40/17.12.2018 г., за период 17.12.2013 г. – 17.12.2018 г. 
    Видно от предоставена справка от Софийски районен съд, за посочения атестационен период, съдия Йорданова-Наумова е използвала продължителен отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете, както и платен годишен отпуск, в размер на 1229 календарни дни. Отчетеното реално отработено време от магистрата е 344 работни дни.
     Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба  № 2 от 23.02.2017 г., при атестирането не се допуска неравностойно третиране на съдии, които са отсъствали от работа поради платен/неплатен отпуск, служебен отпуск, отпуск поради временна неработоспособност или поради командироване. Ал. 2 на същата разпоредба гласи, че в тези случаи атестирането се провежда за период, през който атестираният е работил реално в съответния орган на съдебната власт, но не по-малко от две години.
 	
Според представената по-горе информация, хипотезата на чл.10, ал.2 от Наредба №2 от 23.02.2017 г. не е налице в конкретния случай, с оглед на което Комисията счита, че откритата процедура по периодично атестиране на съдия Ивиана Димчева Йорданова-Наумова, следва да бъде прекратена, поради обективна невъзможност да бъде направена оценка на професионалните качества на магистрата в рамките на реално положения от нея съдийски труд. 

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за повишаване на Надежда Наскова Дзивкова - Рашкова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-7187/11.06.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Надежда Наскова Дзивкова - Рашкова - съдия в Окръжен 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. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Враца за повишаване на Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд - Враца на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. (вх.№ ВСС-7190/11.06.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:



13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд – Враца, 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. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за повишаване на Даяна Калинова Топалова - съдия в Софийския районен съд,  с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-7181/11.06.2019 г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даяна Калинова Топалова - съдия в Софийския 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. 

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Предложение от Ралица Ангелова Маринска - Ангелова - съдия в Районен съд - Плевен,  с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-6982/06.06.2019г.)

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ралица Ангелова Маринска - Ангелова - съдия в Районен съд - Плевен,  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. 

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Атанас Атанасов Додов - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4440/05.04.2019 г.) 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА НЕ ОТКРИЕ процедура за придобиване статут на несменяемост на Атанас Атанасов Додов - съдия в Софийския районен съд, поради подадена от магистрата оставка.

Мотиви: Във връзка с подадено от магистрата предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, с решение по протокол № 22/17.06.2019 г., т. Р-8, КАК-СК е предложила на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Додов да бъде освободен от длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 05.07.2019 г.

16.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Танка Петрова Цонева - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4448/05.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Танка Петрова Цонева - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г. н

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


С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Филип Илчев Савов - съдия в Софийския районен съд.
(вх.№ ВСС-4447/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Филип Илчев Савов - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 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 Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Мария Милкова Запрянова - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4446/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Милкова Запрянова - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 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.

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Владислава Величкова Ангелова - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4445/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владислава Величкова Ангелова - съдия в Софийския районен съд, за периода за периода 24.06.2014г. – 24.06.2019 г.

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

С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Ели Димитрова Анастасова - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4444/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ели Димитрова Анастасова - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Елена Николова Динева - Илиева - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4443/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Николова Динева - Илиева - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 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 Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Димитър Валентинов Петров - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4442/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Валентинов Петров - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019г.

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 Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Десислава Георгиева Иванова - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4441/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Десислава Георгиева Иванова - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 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 Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Мария Георгиева Месова - Стоева - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4439/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Георгиева Месова - Стоева - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Мирослава Петрова Илиева - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4438/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мирослава Петрова Илиева - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019г.

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

С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Полина Андонова Хаджимаринска - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4437/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Полина Андонова Хаджимаринска - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Румена Пенева Фоти - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4436/05.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румена Пенева Фоти - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Ива Анастасиос Анастасиадис - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4364/04.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ива Анастасиос Анастасиадис - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Лилия Иванова Митева - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4363/04.04.2019 г.) 

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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Лилия Иванова Митева - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Нора Владимирова Маринова - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-4362/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

31.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нора Владимирова Маринова - съдия в Софийския районен съд, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.


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

С-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Божидар Иванов Кърпачев - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-15574/18.12.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

32.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Божидар Иванов Кърпачев - съдия в Районен съд - Пловдив, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Кристина Янкова Табакова - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-15575/18.12.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

33.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кристина Янкова Табакова - съдия в Районен съд - Пловдив, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Благоевград за придобиване статут на несменяемост на Димитър Руменов Беровски - съдия в Районен съд - Благоевград. (вх.№ ВСС-2821/28.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

34.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Руменов Беровски - съдия в Районен съд - Благоевград, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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

С-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Добрич за придобиване статут на несменяемост на Деница Божидарова Петкова - съдия в Районен съд - Добрич. (вх.№ ВСС-4962/17.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

35.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Деница Божидарова Петкова - съдия в Районен съд - Добрич, за периода 01.07.2014 г. – 01.07.2019 г.

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


С-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за придобиване статут на несменяемост на Ива Илиева Стойчева - Коджабашева - съдия в Районен съд - Сливен. 
(вх.№ ВСС-5080/19.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

36.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ива Илиева Стойчева - Коджабашева - съдия в Районен съд - Сливен, за периода за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г.

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



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-37. ОТНОСНО: Предложение от Александър Велинов Ангелов -административен ръководител - председател на Софийския районен съд за периодично атестиране. (вх.№ ВСС-5714/10.05.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

37.1. 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 Александър Велинов Ангелов -административен ръководител - председател на Софийския районен съд за периода 25.06.2014 г. – 25.06.2019 г.

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


С-38. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за периодично атестиране на Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд - Велико Търново. (вх.№ ВСС-7282/13.06.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

38.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Георги Колев Чемширов - административен ръководител - председател на Административен съд - Велико Търново, за периода 09.04.2014 г. – 09.04.2019 г.

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

С-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора за периодично атестиране на Трифон Иванов Минчев - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. (вх.№ ВСС-7507/19.06.2019 г.) 


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

39.1. 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 Трифон Иванов Минчев - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, за периода 01.04.2014 г. – 01.04.2019 г. 

39.2. 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-40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Никопол за периодично атестиране на Биляна Силвионова Кисева - съдия в Районен съд - Никопол. 
(вх.№ ВСС-7485/18.06.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

40.1. 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 Биляна Силвионова Кисева - съдия в Районен съд – Никопол, за периода 24.06.2014 г. – 24.06.2019 г. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО АТЕСТИРАНЕ

С-41. ОТНОСНО: Предложение от  Албена Янчева Зъбова - Кочовска - съдия в Окръжен съд - Бургас за извънредно атестиране относно периода от 19.06.2015 г. до 19.06.2018 г. (вх.№ ВСС-7465/18.06.2019 г.) 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“единодушно

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

41.1. Предлага на Съдийската колегия на висшия съдебен съвет ДА НЕ ОТКРИВА процедура за извънредно атестиране на Албена Янчева Зъбова - Кочовска - съдия в Окръжен съд – Бургас, поради липса на законовите предпоставки за това.

Мотиви: Съгласно чл.197, ал.5, т.1 ЗСВ извънредното атестиране се извършва след приключване на периодичното, ако от последното  периодично атестиране са изминали пет години и магистратът участва в конкурс за повишаване или преместване в длъжност. Съдия Зъбова – Кочовска е участник в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия. След направена справка се констатира, че спрямо нея не е налице другата изискуема предпоставка за провеждане на извънредно атестиране, а именно пет изминали години от последното периодично атестиране. Командироването в по-висок по степен орган на съдебна власт изобщо не е предвидено от законодателя като предпоставка за откриването и провеждането на процедура по атестиране.
Последното периодично атестиране на съдия Зъбова - Кочовска е проведено с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 4/27.01.2016 г. и е със статистически отчетен период до 18.06.2015 г. С решение по протокол №23 от 19.06.2018 г. Комисията по атестирането и конкурсите се е произнесла  по атестирането на допуснатите участници в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Гражданска колегия, включително и за тези кандидати, за които е следвало да бъде проведено атестиране.
С оглед изложените в предложението съображения следва да бъде добавено, че професионалната дейност на съдия Зъбова – Кочовска като командирован магистрат в Апелативен съд – гр. Бургас би могла да бъде преценена от конкурсната комисия именно чрез изисканите и представени актове и дела за последните три години от професионалната дейност на магистрата, които се явяват част от изискуемата конкурсна документация, съгласно Наредба № 1 от 09.02.2017 г.
	Следва да бъде уточнено и това, че участието на съдия Зъбова – Кочовска в конкурсната процедура с приетата през 2016 г.оценка от периодично атестиране по никакъв начин не я поставя в неравнопоставено положение с останалите кандидати, атестирани по новия ред, тъй като тя е била оценена с най-високата по степен оценка, предвидена от законодателя – много добра. В допълнение, към момента на обнародване на решението за обявяване на конкурса за повишаване в длъжност в Държавен вестник, вече е отменена и разпоредбата на §206, ал.1 от ЗИД ЗСВ от 2016 г., която императивно предвиждаше участниците в конкурси, атестирани по досегашния ред, да подлежат на ново атестиране ако в конкурса участва кандидат, атестиран по новия ред. 
	С оглед изложените по-горе мотиви Комисията по атестирането и конкурсите предлага да не бъде откривана процедура по извънредно атестиране на Албена Янчева Зъбова - Кочовска - съдия в Окръжен съд – Бургас, поради липса на законовите предпоставки за това.

41.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-42. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Деница Добрева Добрева - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ ВСС-15742/27.12.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

42.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Деница Добрева Добрева - съдия в Районен съд - Варна. 

42.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 7 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Деница Добрева Добрева - съдия в Районен съд - Варна. 

42.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-43. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Атанаска Стоянова Павлова - съдия в  Районен съд - Пещера. (вх.№ ВСС-1668/07.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

43.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Атанаска Стоянова Павлова - съдия в  Районен съд - Пещера. 

43.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 7 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанаска Стоянова Павлова - съдия в  Районен съд - Пещера. 

43.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-44. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Трифон Пенчев Славков - съдия в Районен съд - Горна Оряховица. (вх.№ ВСС-2753/09.03.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

44.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Трифон Пенчев Славков - съдия в Районен съд - Горна Оряховица.  

44.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Трифон Пенчев Славков - съдия в Районен съд - Горна Оряховица, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

44.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-45. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийския градски съд. (вх.№ ВСС-8149/27.06.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

45.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийския градски съд. 

45.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийския градски съд. 

45.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-46. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мария Кирилова Божкова - Бояджиева - съдия в Административен съд - Кърджали. 
(вх.№ВСС-8308/02.07.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

46.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Мария Кирилова Божкова - Бояджиева - съдия в Административен съд - Кърджали. 

46.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Кирилова Божкова - Бояджиева - съдия в Административен съд - Кърджали. 

46.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 




С-47. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Весела Иванова Гълъбова - Илиева  - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ ВСС-9301/17.07.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

47.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Весела Иванова Гълъбова - Илиева  - съдия в Районен съд - Варна. 

47.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Весела Иванова Гълъбова - Илиева  - съдия в Районен съд - Варна. 

47.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-48. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Георги Стоянов Мулешков - съдия в Софийския районен съд, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №23/09.07.2018 г., т. Р-3.3.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

48.1. 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 Георги Стоянов Мулешков - съдия в Софийския районен съд.  

48.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Стоянов Мулешков - съдия в Софийския районен съд. 

48.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

Р-11. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за поощряване на Ирена Петрова Обретенова - Симеонова - съдия  в Административен съд - Варна, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“б“ от ЗСВ. (вх.№ ВСС-6789/20.06.2019 г.)

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


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ,  Ирена Петрова Обретенова-Симеонова – съдия в Административен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

11.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  25.06.2019 г. за разглеждане и произнасяне. 

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



