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

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д 

за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите 
при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 
насрочено за 30.09.2019 г. (понеделник) от 09:30 часа 
в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Даниела Василева Дилова - административен ръководител - председател на Районен съд - Плевен, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Административен съд - Плевен, който ще се проведе на 08.10.2019 г. 

Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Бойка Михайлова Табакова - Писарова - административен ръководител - председател на Административен съд - Стара Загора, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - административен ръководител - председател на Административен съд - Стара Загора, който ще се проведе на 08.10.2019 г. 

Р-3. ОТНОСНО: Молба от Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд - Карнобат за откриване на процедура за преназначаване, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, на 1 (един) съдия от Районен съд - Карнобат в Софийския районен съд. 

Р-4. ОТНОСНО: Извлечение от решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/18.09.2019 г., т. 2, относно заявление за преместване, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с откритата процедура, с решение на СК на ВСС по т. 29 от протокол №24/23.07.2019г., от Районен съд - Стара Загора в Софийския районен съд.   


Р-5. ОТНОСНО: Искане от съдии в Софийския районен съд за тълкуване, по чл. 62, ал. 3 от АПК, на т. 14.19 от решене на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/02.07.2019 г. 

Р-6. ОТНОСНО: Заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/11.06.2019 г., конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия.

Р-7. ОТНОСНО: Молба от Елена Симеонова Геренска за отказ от участие в конкурс за първоначално назначаване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/08.05.2018 г.(обн. ДВ, бр.40/15.05.2018 г.).

Р-8.  ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Административен съд - Стара Загора, поради изтичащ на 15.10.2019 г. мандат.

Р-9.  ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Военен съд - Сливен, поради изтичащ на 16.10.2019 г. мандат.

Р-10. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Военен съд - Пловдив, поради изтичащ на 17.10.2019 г. мандат.

Р-11. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Стара Загора, поради изтичащ на 22.10.2019 г. мандат.

Р-12. ОТНОСНО: Заявление от Димитринка Емилова Купринджийска за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Исперих и назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд - Исперих.  

Р-13. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив, за поощряване на Христо Живков Белев - съдия в Апелативен съд - Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и чл. чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.  

Р-14. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив, за освобождаване на Христо Живков Белев от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Пловдив, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 



Р-15. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Пловдив. 

Р-16.  ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд – Бургас, за поощряване на Мария Христова Тончева - съдия в Апелативен съд - Бургас, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“  и чл. чл. 303,              ал. 3, т. 1 от ЗСВ.  

Р-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител -председател на Апелативен съд - Бургас за освобождаване на Мария Христова Тончева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Бургас, на основание чл. 165, ал. 1,  т. 1 от ЗСВ. 

Р-18. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Враца за поощряване на Татяна Йорданова Александрова - съдия в Окръжен съд - Враца, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.  

Р-19. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Враца, за освобождаване на Татяна Йорданова Александрова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

Р-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Хасково във връзка с молба от Васил Любомиров Панайотов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Хасково, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 

Р-21. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Р-22. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС относно определение №10705/09.07.2019 г. по адм. дело №5689/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, постановено по жалба на Детелина Костадинова Димова срещу решение по т. 21 /точки от 21.1 до 21.4/ от протокол № 10/19.03.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. (вх.№ ВСС-4376/17.09.2019 г.)



ВЪЗРАЖЕНИЯ

В-1. ОТНОСНО: Становище по възражение на Татяна Андонова Лефтерова - Савова - съдия в Районен съд - Добрич, срещу изготвена комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост. 

В-2. ОТНОСНО: Становище на КАК-ПК по възражение на Снежана Василева Стоянова - административен ръководител - председател на Районен съд - Панагюрище срещу изготвената комплексна оценка по периодично атестиране. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ
От т. С-1 до т. С-15 - отложени с решение на КАК-СК по протокол № 30/16.09.2019 г.

С-1. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Боряна Венциславова Петрова - съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението младши съдия в Софийския градски съд). 

С-2. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд. 

С-3. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд - Карнобат (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Бургас). 

С-4. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Радослава Николаева Качерилска - съдия в Софийския районен съд. 

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Владимир Огнянов Астарджиев - съдия в Апелативен съд – София.

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Емилия Христова Дишева - съдия в Районен съд - Дряново. 

С-7. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд - Бургас. 

С-9. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд.  

С-10. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Аделина Любенова Тушева - съдия в Окръжен съд - Монтана. 

С-11. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Анна Тодорова Трифонова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 
С-12. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Динко Карамфилов Хаджиев - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград. 

С-13. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Окръжен съд - Перник. 

С-14. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Стела Иванова Тонева - съдия в  Районен съд - Добрич. 

С-15. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Боряна Димчева Воденичарова - съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението младши съдия в Софийския градски съд). 

С-16. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Андрей Красимиров Георгиев - съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението младши съдия в Софийския градски съд). 

С-17. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Страхил Николов Гошев - съдия в Районен съд  - Дупница (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд - Благоевград). 

С-18. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Данчо Йорданов Димитров - съдия в  Районен съд - Добрич. 

С-19. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Атанас Дечков Христов - съдия в Окръжен съд - Разград. 

С-20. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Окръжен съд - Варна

С-21. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Албена Петрова Колева - съдия в Районен съд - Добрич. 

С-22. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Даниела Петрова Попова - съдия в  Софийския районен съд. 

С-23. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Тоничка Димитрова Кисьова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Смолян. 

С-24. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София. 

С-25. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд. 

С-26. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Валентин Тодоров Пушевски - съдия в Районен съд - Варна. 

С-27. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Петрослав Волев Кънев - съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението съдия в Районен съд - Бургас).

С-28. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд - Средец.  

С-29. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Димитринка Емилова Купринджийска -  административен ръководител - председател на Районен съд – Исперих. 

С-30. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Румяна Атанасова Танева - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. 

С-31. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в  Районен съд – Шумен. 

С-32. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Биляна Магделинова Славчева - съдия в  Софийския районен съд. 

С-33. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Станимир Христов Христов  - съдия в Административен съд - Бургас, във връзка с решение на КАК-СК по протокол № 3/28.01.2019 г.,т. Р-15.2.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ

С-34. 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 - освободена, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 24/23.07.2019 г., т. 40, от заеманата длъжност „съдия“ в  Софийския районен съд. 

С-35. ОТНОСНО: Прекратяване на откритата, с решение на КАК-СК по протокол № 37/03.12.2018 г., т. С-10, процедура по периодично атестиране на Методи Орлинов Лалов - освободен, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/17.09.2019 г., т. 22, от заеманата длъжност „съдия“ в  Софийския районен съд. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-36. ОТНОСНО: Предложение от Атанас Николаев Атанасов - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 


С-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за повишаване на Делян Любомиров Дилков - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

С-38. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за повишаване на Веселка Николова Йорданова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 

С-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за повишаване на Мария Георгиева Коюва - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

С-40. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за повишаване на Екатерина Стефанова Роглекова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ

С-41. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - София-област за предварително атестиране на Мария Христова Желязкова - съдия в Административен съд - София-област. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-42. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Варна за периодично атестиране на Ивета Жикова Пекова - съдия в Административен съд - Варна. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-43. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив. 

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



