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ПРОТОКОЛ №28
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2019 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Мина Топузова, Албена Александрова, Женя Димитрова, Веселка Узунова, Олга Керелска, Добрин Кючуков, Драгомир Кояджиков, Марина Михайлова, Вероника Имова, Весела Павлова, Захаринка Тодорова, Атанаска Дишева, Красимир Шекерджиев. 

Отсъстват: Радка Дражева – Първанова, Любка Андонова, Анелия Маркова. 

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

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания 
по дневния ред 

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

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и  конкурсите допълнителни точки Р-16, С-23, С-24

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект  на становище по чл. 169, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители - заместник-председатели в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Стела Борисова Кацарова - съдия в Софийски градски съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Стела Борисова Кацарова - съдия в Софийски градски съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд.  

1.2. Изпраща, на основание чл. 6, ал. 3 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник-председатели в органите на съдебната власт, становището по т. 1.1. на Стела Борисова Кацарова - съдия в Софийски градски съд, за запознаване. 

Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за назначаване на Стела Борисова Кацарова - съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд. (вх.№ВСС-8252/03.07.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

2.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Стела Борисова Кацарова - съдия в Софийски градски съд на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
 
2.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-3. ОТНОСНО: Проект  на становище по чл. 169, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители - заместник-председатели в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Стефан Недялков Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

3.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Стефан Недялков Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд.  

3.2. Изпраща, на основание чл. 6, ал. 3 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник-председатели в органите на съдебната власт, становището по т. 3.1. на Стефан Недялков Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд, за запознаване. 

Р-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за назначаване на Стефан Недялков Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд. (вх.№ВСС-8252/03.07.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

4.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Стефан Недялков Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
 
4.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-5. ОТНОСНО: Проект  на становище по чл. 169, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители - заместник-председатели в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Руси Викторов Алексиев - съдия в Софийски градски съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ: 

5.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Руси Викторов Алексиев - съдия в Софийски градски съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд.  

5.2. Изпраща, на основание чл. 6, ал. 3 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник-председатели в органите на съдебната власт, становището по т. 5.1. на Руси Викторов Алексиев - съдия в Софийски градски съд, за запознаване. 

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за назначаване на Руси Викторов Алексиев - съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд. (вх.№ВСС-8252/03.07.2019 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 НАЗНАЧИ, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Руси Викторов Алексиев - съдия в Софийски градски съд на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
 
6.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-7. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 2 (две) длъжности „съдия“ в апелативните съдилища, наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №13/24.04.2018 г. (обн. ДВ, бр.38/08.05.2018 г.)

С решение по протокол №13/24.04.2018 г. Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за повишаване и заемане на 2 (две) свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия, съответно в Апелативен съд - Бургас - 1 длъжност и в Апелативен съд - Варна - 1 длъжност.
След обнародването на решението в Държавен вестник, бр. 38/08.05.2018 г., в четиринадесетдневния срок за прием на документи (от 09.05.2018 г. до 22.05.2018 г., включително), заявления за участие в конкурса подадоха 27 (двадесет и седем) кандидати. След извършената по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ проверка на документите, с решение по пр. №22/02.07.2018 г. Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС допусна до участие всички кандидати. По време на провеждане на конкурса 5 (петима) от допуснатите кандидати подадоха молби за отказ от участие, като 1 (един) от тях се отказа само по отношение на участието си в конкурса за Апелативен съд – Бургас.
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. №34/13.11.2018 г., като редовни членове са Мина Иванова Топузова – съдия във ВКС, член на КАК - СК, Евелина Александрова Стоянова – съдия във ВКС, Антоанета Благоева Данова – съдия във ВКС, Милена Георгиева Панева – съдия във ВКС и проф. д-р Евгения Николова Коцева – хабилитиран преподавател по наказателно-правни науки. За резервни членове на конкурсната комисия са избрани Петя Николаева Колева - Рушанова – съдия в АСпНС и член на КАК-СК, Ружена Георгиева Керанова – съдия във ВКС и доц. д-р Юлиана Младенова Матеева – хабилитиран преподавател по наказателно-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.
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, становищата на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС за притежаваните от кандидатите в пълнота нравствени качества, изготвени съгласно чл. 192, ал. 5 от ЗСВ, се установи, че конкурсната процедура е проведена при спазване разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №1/09.02.2017 г. 

С оглед на гореизложеното на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ и след проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРОВЕДЕ гласуване по поредността на класирането, като на свободните 2 (две) длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия, се повишат класираните кандидати, до попълване на свободните места.

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-8. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване, на основание                  чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Илияна Цветкова Тодорова - Аловска - административен ръководител - председател на Районен съд - Ботевград на длъжност „съдия“ в Районен съд - Ботевград.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРЕНАЗНАЧИ,  на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Илияна Цветкова Тодорова - Аловска на заеманата преди назначаването й за „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Ботевград  длъжност „съдия“  в Районен съд – Ботевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“,  с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на Районен съд – Ботевград. 

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-9. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване, на основание                чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Надя Георгиева Пеловска - Дилкова - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Враца.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРЕНАЗНАЧИ, на основание чл. 169, ал. 5, във връзка с §205 ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Надя Георгиева Пеловска - Дилкова - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Враца на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, с ранг „съдия в АС“,  с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1, считано от 29.07.2019 г. 

9.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-10. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидата - участник в процедурa за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Разлог, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №35/13.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 97/23.11.2018г.), и определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

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

Административен ръководител –– председател на 
Районен съд  - Разлог

ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

ВХ.№

ИМЕ

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ КЪМ МОМЕНТА
ВСС – 15482/17.12.2018 г.


Велина Иванова Полежанова


и. ф. административен ръководител - председател на РС - Разлог

10.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал.4 от Закона за съдебната власт, списък с допуснатите кандидати за участие в избора по т. 10.1. на страницата на ВСС в Интернет.

10.3. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да определи дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор  на административен ръководител - председател на Районен съд - Разлог.

10.4. ВНАСЯ предложението по т. 10.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07. 2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-11. ОТНОСНО: Предложение от административен ръководител - председател на Окръжен съд - Шумен за поощряване на Лидия Божидарова Томова - съдия в Окръжен съд - Шумен, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.  (вх.№ ВСС-8269/03.07.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

                     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 „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ,  Лидия Божидарова Томова - съдия в Окръжен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие  „личен почетен знак  първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

11.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предостави решението по т. 1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №3/07.02.2019., т. 8.

11.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-12. ОТНОСНО:  Молба от Лидия Божидарова Томова (родена на 16.09.1954 г.) за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Шумен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-9193/22.07.2019 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 ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ,  Лидия Божидарова Томова от заеманата длъжност „съдия“  в Окръжен съд - Шумен, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 17.09.2019 г. 

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-13. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС относно решение №11039/16.07.2019 г. по адм. дело №5804/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение №4492/26.03.2019 г. по адм. д. №5804/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Софийски градски съд.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

	КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ: 
13.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОСТАВИ без уважение молбата на Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Софийски градски съд, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.

Мотиви: Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет  по протокол №8/11.02.2016 г., (обн. в ДВ, бр. 15/23.02.2016 г.), конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 4 (четири) свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – гражданска колегия е постъпила молба от съдия Елена Андреева, като участник в обявения конкурс, за назначаването й по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. С решение по пр. №15/11.04.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС, молбата на съдия Андреева е оставена без уважение, поради липса на освободена длъжност. Отказът на Съдийската колегия на ВСС е обжалван пред състав на 3-членен състав на Върховния административен съд и е отменен с  решение №4492/26.03.2019 г. по адм.д. №5804/2017 г., като по този начин фактически се възобновява и висящността на правния спор. С решение по протокол №12/02.04.2019 г., т. 33 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отправи искане за допълване по реда на чл. 176, ал. 1 от АПК на решението поради това, че в него няма диспозитив за връщане на преписката на административния орган. Върховният административен съд отхвърли това искане поради съображения, че решение не се нуждае от допълване, тъй като в мотивите към него се съдържа изрично предписание Съдийската колегия на ВСС отново да преразгледа въпроса. С оглед на така възобновения правен спор, Комисията по атестирането и конкурсите счита, че Съдийската колегия на ВСС следва да се произнесе с решение по същество.
Върховният административен съд в мотивите си за отмяна на отказа на Съдийската колегия за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ се е позовал на решение на Конституционния съд по к.д. №1/2018 г., както и на решение на 5-членен състав на Върховния административен съд по адм.дело №8592/2017 г., с което е отменена като незаконосъобразна разпоредбата на §6 от Наредба №1/09.02.2017 г., предвиждаща приложение на нормата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по отношение на конкурсни процедури, започнали преди 09.08.2016 г. С последното решение се казва, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ намира приложение по отношение на конкурсните процедури, открити и приключили след 09.08.2016 г., като същата не намира приложение за конкурсни процедури, които са били открити преди тази дата (т.нар. заварени конкурсни процедури), какъвто е настоящият случай. След като е налице влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което е обявена като незаконосъобразна разпоредбата на §6 от ПР на Наредба№1/09.02.2017 г., от където е последвало съдебното решение за отмяна на отказа на Съдийската колегия на ВСС, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, поради неправилно приложено правно основание, искането на жалбоподателката за назначаване по този реда се явява неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение по тези съображения. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-14. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС относно решение №11038/16.07.2019 г. по адм. дело №12991/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение №4593/27.03.2019 г. по адм. д. №12991/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Галина Атанасова Стойчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

	КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ: 
14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОСТАВИ без уважение молбата на Галина Атанасова Стойчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.

Мотиви: Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет  по протокол №10/25.02.2016 г., (обн. в ДВ, бр. 27/05.04.2016 г.), конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 8 (осем) свободни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд е постъпила молба от съдия Галина Стойчева, като участник в обявения конкурс, за назначаването й по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. С решение по пр. №43/24.10.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС, молбата на съдия Стойчева е оставена без уважение, поради липса на освободена длъжност. Отказът на Съдийската колегия на ВСС е обжалван пред състав на 3-членен състав на Върховния административен съд и е отменен с решение №4593/27.03.2019 г. по адм. д. №12991/2017 г., като по този начин фактически се възобновява и висящността на правния спор. С решение по протокол №13/09.04.2019 г., т.7 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отправи искане за допълване по реда на чл. 176, ал. 1 от АПК на решението поради това, че в него няма диспозитив за връщане на преписката на административния орган. Върховният административен съд отхвърли това искане поради съображения, че решението не се нуждае от допълване, тъй като в мотивите към него се съдържа изрично предписание Съдийската колегия на ВСС отново да преразгледа въпроса. С оглед на така възобновения правен спор, Комисията по атестирането и конкурсите счита, че Съдийската колегия на ВСС следва да се произнесе с решение по същество.
Върховният административен съд в мотивите си за отмяна на отказа на Съдийската колегия за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ се е позовал на решение на Конституционния съд по к.д. №1/2018 г., както и на решение на 5-членен състав на Върховния административен съд по адм.дело №8592/2017 г., с което е отменена като незаконосъобразна разпоредбата на §6 от Наредба № 1/09.02.2017 г., предвиждаща приложение на нормата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по отношение на конкурсни процедури, започнали преди 09.08.2016 г. С последното решение се казва, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ намира приложение по отношение на конкурсните процедури, открити и приключили след 09.08.2016 г., като същата не намира приложение за конкурсни процедури, които са били открити преди тази дата (т.нар. заварени конкурсни процедури), какъвто е настоящият случай. След като е налице влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което е обявена като незаконосъобразна разпоредбата на §6 от ПР на Наредба№1/09.02.2017 г., откъдето е последвало съдебното решение за отмяна на отказа на Съдийската колегия на ВСС за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ поради неправилно приложено правно основание, искането на жалбоподателката за назначаване по този ред се явява неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение по тези съображения. 

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-15. ОТНОСНО: Проект  на становище по чл. 169, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители - заместник-председатели в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийски градски съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

	КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ: 
15.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийски градски съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд.  

15.2. Изпраща, на основание чл. 6, ал. 3 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник-председатели в органите на съдебната власт, становището по т. 15.1 на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийски градски съд, за запознаване. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

С-1. ОТНОСНО: Прекратяване на откритата, с решение на КАК-СК по протокол №37/03.12.2018 г., т. С-8, процедура по периодично атестиране на Таня Георгиева Плахойчева - съдия в  Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-14286/26.11.2018 г.) 

	КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ: 
1. Отлага произнасянето до влизане в сила на решението на Съдийската колегия на ВСС, с което съдия Таня Георгиева Плахойчева е освободена от длъжност. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-2. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик. (вх.№ ВСС-6930/08.06.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик.

2.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-3. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Ваня Желязкова Тенева - съдия в Районен съд - Стара Загора. (вх.№ ВСС-6057/28.05.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Ваня Желязкова Тенева - съдия в Районен съд - Стара Загора.

3.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Ваня Желязкова Тенева - съдия в Районен съд - Стара Загора, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 100 (сто) точки.

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Ваня Желязкова Тенева - съдия в Районен съд - Стара Загора, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-4. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Анета Илчева Илчева - съдия в Софийски районен съд (към момента на предложението младши съдия в Софийски градски съд). (вх.№ ВСС-3806/22.03.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Анета Илчева Илчева - съдия в Софийски районен съд.

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Анета Илчева Илчева - съдия в Софийски районен съд. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Анета Илчева Илчева - съдия в Софийски районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Биляна Димитрова Коева -  младши съдия в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-3806/22.03.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Биляна Димитрова Коева -  младши съдия в Софийски градски съд.

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

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Биляна Димитрова Коева -  младши съдия в Софийски градски съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-11454/20.09.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив. 

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

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Марин Митков Чорбаджийски - административен ръководител - председател на Районен съд - Крумовград. (вх.№ ВСС-11206/12.09.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Марин Митков Чорбаджийски - административен ръководител - председател на Районен съд - Крумовград. 

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 94 (деветдесет и четири) точки на Марин Митков Чорбаджийски - административен ръководител - председател на Районен съд - Крумовград.   

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Марин Митков Чорбаджийски - административен ръководител - председател на Районен съд - Крумовград, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Илияна Росенова Ферева - Зелева - административен ръководител - председател на Районен съд – Девин. (вх.№ВСС-5244/10.05.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Илияна Росенова Ферева - Зелева - административен ръководител - председател на Районен съд – Девин. 

8.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Илияна Росенова Ферева - Зелева - административен ръководител - председател на Районен съд – Девин.   

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Илияна Росенова Ферева - Зелева - административен ръководител - председател на Районен съд – Девин, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-9. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Вяра Дочева Русева - Иванова - съдия в  Административен съд София-град. (вх.№ ВСС-8062/26.06.2018 г.) 
(Решението е взето без участието на г-жа Захаринка Тодорова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Вяра Дочева Русева - Иванова - съдия в  Административен съд София-град. 

9.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Вяра Дочева Русева - Иванова - съдия в  Административен съд София-град.   

9.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Вяра Дочева Русева - Иванова - съдия в Административен съд София-град, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-10. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Красимир Русев Кипров - съдия в Административен съд – Варна. 
(Решението е взето без участието на г-жа Захаринка Тодорова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. 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 Красимир Русев Кипров - съдия в Административен съд - Варна. 

10.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Красимир Русев Кипров - съдия в Административен съд - Варна. 

10.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Красимир Русев Кипров - съдия в Административен съд - Варна, резултатите от атестирането, за запознаване. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Видин за повишаване на Петър Валентинов Живков - административен ръководител - председател на Районен съд - Кула, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-8626/09.07.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Валентинов Живков - административен ръководител - председател на Районен съд - Кула, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-9216/22.07.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд, 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 30.07.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за повишаване на Ангел Димитров Гагашев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-9079/18.07.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пещера за повишаване на Атанаска Стоянова Павлова - съдия в Районен съд - Пещера, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. (вх.№ ВСС-8972/16.07.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанаска Стоянова Павлова - съдия в Районен съд - Пещера, 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. 

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Предложение от Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд - Разлог, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-8263/03.07.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд - Разлог, 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 30.07.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за периодично атестиране на Мария Атанасова Москова - административен ръководител - председател на Районен съд - Царево. (вх.№ ВСС-9076/18.07.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Мария Атанасова Москова - административен ръководител - председател на Районен съд – Царево за периода 18.06.2014 г. – 18.06.2019 г. 

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

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бургас за периодично атестиране на Мариета Димитрова Бушандрова - съдия в Районен съд - Бургас. (вх.№ ВСС-8841/17.07.2019 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Мариета Димитрова Бушандрова - съдия в Районен съд - Бургас за периода 29.07.2014 г. – 29.07.2019 г. 

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-18. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен. (вх.№ВСС-4797/27.04.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен. 

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 Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен. 

18.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-19. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Светлана Тодорова Атанасова - съдия в Софийски районен съд (към момента да предложението младши съдия в Софийски градски съд). (вх.№ ВСС-3806/22.03.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Светлана Тодорова Атанасова - съдия в Софийски районен съд. 

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 Светлана Тодорова Атанасова - съдия в Софийски районен съд. 

19.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-20. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Милена Николова Николова - младши съдия в Окръжен съд - Варна. (вх.№ ВСС-4054/28.03.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Милена Николова Николова - младши съдия в Окръжен съд - Варна. 

20.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Николова Николова - младши съдия в Окръжен съд - Варна. 

20.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-21. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Цвета Павлова Желязкова - съдия в Окръжен съд - Варна. (вх.№ВСС-7188/12.06.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Цвета Павлова Желязкова - съдия в Окръжен съд - Варна. 

21.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цвета Павлова Желязкова - съдия в кръжен съд - Варна. 

21.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-16. ОТНОСНО: Определение №4564/27.03.2019 г. по адм. дело №7997/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Петя Георгиева Георгиева - съдия в Софийския градски съд, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 11.2 от протокол №19/09.05.2017 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16. Приема за сведение определение №4564/27.03.2019 г. по адм. дело №7997/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Петя Георгиева Георгиева - съдия в Софийския градски съд. 

С-22. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Стела Иванова Тонева - съдия в  Районен съд - Добрич. (вх.№ ВСС-1667/07.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22. Оттеглена. 

С-23. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Десислава Димитрова Кривиралчева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Пазарджик. (вх.№ ВСС-2627/22.02.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

23.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Десислава Димитрова Кривиралчева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Пазарджик. 

23.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 95 (деветдесет и пет) точки на Десислава Димитрова Кривиралчева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Пазарджик.   

23.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Десислава Димитрова Кривиралчева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Пазарджик, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-24. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Катя Рудева Боева - съдия в Районен съд - Пловдив (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд - Пловдив) (вх.№ ВСС-4372/04.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

24.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Катя Рудева Боева - съдия в Районен съд - Пловдив. 

24.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катя Рудева Боева - съдия в Районен съд - Пловдив. 

24.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 30.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

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


