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ПРОТОКОЛ №32
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 04.10.2019 г. 

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

Отсъстват: Драгомир Кояджиков, Вероника Имова
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
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 С-21, С-22, С-23, С-24, С-25, С-26

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 Лилия Александрова Василева - съдия в Административен съд - Бургас - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас. 
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 Лилия Александрова Василева - съдия в Административен съд - Бургас.  

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 Лилия Александрова Василева - съдия в Административен съд - Бургас, за запознаване. 

Р-2. 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 Румен Николов Йосифов - съдия в Административен съд - Бургас - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Румен Николов Йосифов - съдия в Административен съд - Бургас.  

2.2. 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. 2.1. на Румен Николов Йосифов - съдия в Административен съд - Бургас, за запознаване. 

Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Бургас за освобождаване на Станимира Друмева Друмева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас и назначаване на Лилия Александрова Василева - съдия в Административен съд - Бургас и Румен Николов Йосифов - съдия в Административен съд - Бургас на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да освободи,  на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т, 2 от ЗСВ, Станимира Друмева Друмева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас, считано от датата на вземане на решението.

3.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Станимира Дончева Дончева на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител – заместник - председател“ на Административен съд - Бургас длъжност „съдия“ в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

3.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Лилия Александрова Василева - съдия в Административен съд - Бургас на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и  ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

3.4. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Румен Николов Йосифов - съдия в Административен съд - Бургас – на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 15.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. 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 Лилия Недялкова Георгиева - съдия в Специализирания наказателен съд - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Лилия Недялкова Георгиева - съдия в Специализирания наказателен съд.  

4.2. 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. 4.1. на Лилия Недялкова Георгиева - съдия в Специализирания наказателен съд, за запознаване. 

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Специализирания наказателен съд за назначаване на Лилия Недялкова Георгиева - съдия в Специализирания наказателен съд, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Лилия Недялкова Георгиева - съдия в Специализирания наказателен съд на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен 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.
 
5.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 08.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-6. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“ в Софийския градски съд - гражданска колегия. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да обяви, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №18/11.06.2019 г., т. 7.7, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд – гражданска колегия.

6.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" №12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
- Автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
- Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
- Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
- Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата;
- Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
- Мотивационно писмо;
- Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
6.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
6.4. Датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит допълнително да се обнародва в „Държавен вестник“, публикувa в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
6.5. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.
6.6. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да възложи на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
6.7. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
6.8. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия. 
 След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да обяви, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №18/11.06.2019 г., т. 7.8, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия” в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия.
7.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" №12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
- Автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
- Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
- Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
- Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата;
- Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
- Мотивационно писмо;
- Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
7.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
7.4. Датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит допълнително да се обнародва в „Държавен вестник“, публикувa в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7.5. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.
7.6. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да възложи на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
7.7. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7.8. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища - гражданска, търговска и наказателна колегия, както и на списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско, търговско и наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища - гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да одобри поименни списъци на  магистрати от апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 2 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища.

Поименен списък на съдиите от апелативните съдилища - гражданска колегия, които отговарят на условията на чл. 189, ал. 5, т. 2 и ал. 9 от Закона за съдебната власт 
Име, презиме и фамилия
ОСВ
Румяна Стоева Калошева - Манкова 
АС Бургас
Събина Ненкова Христова-Диамандиева 
АС Бургас
Милен Петров Славов 
АС Варна
Петя Иванова Петрова
АС Варна
Мария Кръстева Маринова - Зафирова 
АС Варна
Даниела Стефанова Делисъбева
АС Велико Търново
Емануил Иванов Еремиев
АС Велико Търново
Станислав Петров Георгиев 
АС Пловдив
Галина Грозева Арнаудова
АС Пловдив
Елена Русева Арнаучкова
АС Пловдив
Мария Петрова Петрова
АС Пловдив
Стела Венциславова Дандарова
АС Пловдив
Алексей Иванов Иванов
АС София
Ася Пламенова Събева 
АС София
Атанас Неделчев Кеманов
АС София
Джулиана Иванова Петкова  
АС София
Диана Ганчева Коледжикова 
АС София
Елизабет Лопес Петрова - Калпакчиева 
АС София
Златина Георгиева Рубиева 
АС София
Иванка Николова Ангелова 
АС София
Камелия Величкова Първанова 
АС София
Красимир Атанасов Машев 
АС София
Мария Анастасова Георгиева
АС София
Мария Кръстева Яначкова 
АС София
Цветко Аспарухов Лазаров
АС София
Елена Савова Тахчиева - Великова 
АС София
Поименен списък на съдиите от апелативните съдилища - търговска колегия, 
които отговарят на условията на чл. 189, ал. 5, т. 2 и ал. 9 от Закона за съдебната власт
Име, презиме и фамилия
ОСВ
Павел Александров Ханджиев
АС Бургас
Нели Генкова Събева
АС Бургас
Илияна Тодорова Балтова
АС Бургас
Анета Николова Братанова 
АС Варна
Вилиян Георгиев Петров
АС Варна
Радослав Кръстев Славов
АС Варна
Георги Йовчев Георгиев 
АС Варна
Николина Петрова Дамянова 
АС Варна
Дарина Стоянова Маркова - Василева 
АС Варна
Илияна Василева Попова
АС Велико Търново
Галя Василева Маринова
АС Велико Търново
Вера Иванова Иванова
АС Пловдив
Георги Великов Чамбов 
АС Пловдив
Емил Любомиров Митев
АС Пловдив
Емилия Атанасова Брусева 
АС Пловдив
Катя Стоянова Пенчева  
АС Пловдив
Нестор Спасов Спасов
АС Пловдив
Радка Димова Чолакова 
АС Пловдив
Славейка Атанасова Костадинова
АС Пловдив
Анелия Драганова Цанова
АС София
Васил Вълчев Христакиев
АС София
Галина Любомирова Иванова 
АС София
Десислава Пенчева Добрева
АС София
Зорница Венциславова Хайдукова 
АС София
Ивайло Стоилов Младенов 
АС София
Иван Димитров Иванов
АС София
Иво Димитров Димитров 
АС София
Людмила Славчева Цолова
АС София
Мадлена Иванова Желева 
АС София
Милен Георгиев Василев
АС София
Теодора Кръстева Стоянова
АС София
Христо Лилянов Лазаров 
АС София

Поименен списък на съдиите от апелативните съдилища - наказателна колегия, които отговарят на условията на
чл. 189, ал. 5, т. 2 и ал. 9 от Закона за съдебната власт 
Име, презиме и фамилия
ОСВ
Емилия Василева Петкова 
АСНС 
Красимира Пенева Костова 
АСНС 
Галя Иванова Георгиева 
АСНС 
Венелин Бориславов Иванов
АСНС 
Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова
АСНС 
Даниела Бориславова Врачева
АСНС 
Румяна Господинова Илиева
АСНС 
Красимира  Христова Райчева 
АСНС 
Пламен Ангелов Синков 
АС Бургас
Светла Миткова Цолова
АС Бургас
Галина Тодорова Канакиева
АС Бургас
Янко Димитров Янков 
АС Варна
Павлина Георгиева Димитрова
АС Варна
Румяна Панталеева Трендафилова
АС Варна
Ангелина Йоргакиева Лазарова 
АС Варна
Росица Антонова Тончева
АС Варна
Петя Иванова Стоянова-Николова
АС Велико Търново
Корнелия Димитрова Колева  
АС Велико Търново
Красен Георгиев Георгиев 
АС Велико Търново
Васил Стоянов Гатов
АС Пловдив
Велина Емануилова Антонова  
АС Пловдив
Веселин Ганчев Ганев  
АС Пловдив
Деница Цанкова Стойнова 
АС Пловдив
Иван Христов Ранчев
АС Пловдив
Милена Бориславова Рангелова   
АС Пловдив
Христо Иванов Крачолов
АС Пловдив
Вера Цветкова Кънева
АС София
Весислава Иванова Иванова
АС София
Владимир Огнянов Астарджиев 
АС София
Иван Димитров Стойчев  
АС София
Калин Иванов Калпакчиев
АС София
Камен Василев Иванов
АС София
Николай Гетов Джурковски
АС София
Пламен Христов Дацов 
АС София
Светла Бисерова Букова
АС София
Снежана Първанова Душкова
АС София
Стефан Йорданов Илиев 
АС София
Румен Любенов Петков
ВОАС
Петьо Славов Петков
ВОАС

Забележка: В списъка не са включени Димчо Димитров Георгиев – съдия в АСпНС, Росица Василева Лолова – съдия в АС-Варна, Живка Николова Денева - Йорданова – съдия в АС-Варна и Йорданка Петрова Неделчева – съдия в АС-Велико Търново, поради предстоящо пенсиониране. 

8.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да одобри поименни списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско, търговско и наказателно право за избор на членове в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища.

Поименен списък на хабилитираните преподаватели 
по гражданско право
проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев
СУ "Св. Климент Охридски" 
доц. д-р Златимир Стоянов Орсов
СУ "Св. Климент Охридски" 
проф. д-р Силви Василев Чернев  
Бургаски свободен университет
проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Бургаски свободен университет
доц. д-р  Александър Ангелов Иванов
Бургаски свободен университет
проф. д-р Павел Атанасов Сарафов
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Йордан Стефанов Баланов
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Камелия Николаева Цолова  
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. д. н. Екатерина Илиева Матеева - Стоянова
НБУ
проф. д-р Веселина Неделчева Манева
НБУ
проф. д-р Поля Неделчева Голева 
НБУ
доц. д-р Ивайло Иванов Стайков
НБУ
доц. д-р Венцислава Желязкова Григорова
НБУ
доц. д-р Тодор Панайотов Коларов
НБУ
доц. д-р Цветалина Аврамова Петкова
НБУ
доц. д-р Георги Веселинов Ганчев
ПУ "Паисий Хилендарски"
доц. д-р Димитър Милчев Деков
ПУ "Паисий Хилендарски"
доц. д-р Красимир Любенов Димитров
РУ "Ангел Кънчев"
Поименен списък на хабилитираните преподаватели 
по търговско право
доц. д-р Антон Кирилов Грозданов 
Варненски свободен университет
доц. д-р Янка Тенева Тянкова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Анета Методиева Антонова
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
доц. д-р Мария Петкова Кьосева
ПУ "Паисий Хилендарски"
проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов 
РУ "Ангел Кънчев"
проф. д-р Григор Найденов Григоров 
РУ "Ангел Кънчев"

Поименен списък на хабилитираните преподаватели  по наказателно право
проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова
СУ "Св. Климент Охридски" 
проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов
СУ "Св. Климент Охридски" 
проф. д-р Пламен Александров Панайотов
СУ "Св. Климент Охридски" 
проф. д-р Момяна Мартинова Гунева
Бургаски свободен университет
доц. д-р  Светла Маргаритова-Вучкова
Бургаски свободен университет
проф. д-р Иван Захариев Сълов
Варненски свободен университет
доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Варненски свободен университет
доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Варненски свободен университет
доц. д-р Иван Петров Видолов
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
проф. д-р Веселин Бориславов Вучков
НБУ
проф. д-р Румен Петров Владимиров
НБУ
проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
ПУ "Паисий Хилендарски"
доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева
ПУ "Паисий Хилендарски"
проф. д-р Румен Илиев Марков
УНСС
доц. д-р Бойко Илиев Рашков
УНСС
проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
ЮЗУ "Неофит Рилски"

8.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва:

Редовни членове: 
- 4 (четирима) редовни членове – съдии в апелативен съд – гражданска колегия;
- 1 (един) редовен член – хабилитиран преподавател по гражданско право.

Резервни членове: 
- 1 (един) резервен член – съдия в апелативен съд – гражданска колегия;
- 1 (един) резервен член – хабилитиран преподавател по гражданско право.

9.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-10. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.). 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия, както следва:

Редовни членове: 
- 4 (четирима) редовни членове – съдии в апелативен съд – търговска колегия;
- 1 (един) редовен член – хабилитиран преподавател по търговско право.

Резервни членове: 
- 1 (един) резервен член – съдия в апелативен съд – търговска колегия;
- 1 (един) резервен член – хабилитиран преподавател по търговска право.

10.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-11. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат 14 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия, както следва:

Редовни членове: 
- 4 (четирима) редовни членове – съдии в апелативен съд – наказателна колегия;
- 1 (един) редовен член – хабилитиран преподавател по наказателно право.

Резервни членове: 
- 1 (един) резервен член – съдия в апелативен съд – наказателна колегия;
- 1 (един) резервен член – хабилитиран преподавател по наказателно право.

11.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-12. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №24/23.07.2019 г. относно предложение за оптимизиране щатната численост в Апелативен съд - София. 

След проведеното гласуване и при обявения резултат 3 гласа „За“ и 11 гласа „Против“ разкриване на 3 длъжности за съдия в Апелативен съд – София – гражданска колегия

След проведеното гласуване и при обявения резултат 4 гласа „За“ и 10 гласа „Против“ разкриване на 3 длъжности за съдия в Апелативен съд – София – търговска колегия

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

12.1. Изразява съгласие с решението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС по пр. №18/10.07.2019 г., т. 2, с което се предлага на Съдийската колегия на ВСС да остави без уважение искането на административния ръководител – председател на Апелативен съд – София за увеличаване щатната численост на съда.

Мотиви: Видно от данните и статистическите показатели, Комисията счита, че Апелативен съд – София разполага с вътрешен ресурс за справяне с въпроса за натовареността, като от компетентността на общото събрание на съда е да вземе съответните решения.

12.2. Изпраща решението по т. Р-12.1. на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, за сведение.

Р-13. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №24/23.07.2019 г. относно предложение за оптимизиране щатната численост на Софийски районен съд. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Отлага разглеждането на т. Р-13 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС за получаване на допълнителна информация. 

13.2. Да се изиска от отдел „Статистически анализ и обработка на данни“ в Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ отчетни данни за натовареността, обща и по видове дела, на районните съдилища за първото полугодие на 2019 г.

Р-14. ОТНОСНО: Произнасяне по атестирането на допуснатите участници в конкурсите за повишаване и заемане на свободни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №21/02.07.2019 г. (обн. ДВ, бр. №53/05.07.2019 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. ОТКРИВА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, процедура по периодично атестиране на допуснати участници в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия, както следва:


№
Име
Длъжност 
Кандидат за: ГК/ТК/НК
	


Светослав Емилов Петров
съдия в РС-Кюстендил
ГК/ТК/НК
	

Галя Стефанова Илиева
съдия в РС-Велико Търново
ГК
	

Мартин Стоянов Стаматов
съдия в РС-Варна
ГК/ТК
	

Дарина Кирчева Йорданова
съдия в РС-Бургас
ГК
	

Невена Калинова Калинова-Тодорова
съдия в РС-Кърджали
ГК
	

Антония Атанасова Атанасова-Алексова
съдия в РС-Перник
ГК/ТК
	

Мариана Колева Гунчева
съдия в РС-Кърджали
ГК
	

Ивиана Димчева Йорданова-Наумова
съдия в СРС
НК
	

Рая Димитрова Манолева
съдия в РС-Сандански
НК
	

Галя Величкова Наумова
адм.р-л на  РС - Никопол
НК
	

Теодора Начева Петкова
съдия в РС-Плевен
НК
	

Клаудия Рангелова Митова
Съдия в СРС
ГК/ТК/НК
	

Мариана Костадинова Тодорова-Досева
Съдия в РС - Плевен
ГК/ТК/НК
	

Петко Русев Георгиев
Съдия в РС – Елин Пелин
ГК

14.1.1. ИЗПРАЩА на КАК-ПК за произнасяне по компетентност по отношение на атестирането на допуснатия кандидат в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в ОС – наказателна колегия:

	

Гергана Георгиева Савова -Малиновска
прокурор в РП -Перник
НК

Мотиви: След промените в ЗСВ от м.юни 2018 г. извънредно атестиране се провежда след приключване на периодичното атестиране, ако от последното периодично атестиране са изминали 5 години и магистратът участва в конкурс за повишаване или преместване в длъжност. Същевременно, разпоредбата на пар. 206, ал. 3 ЗСВ регламентира, че съдия, прокурор или следовател, назначен до влизането в сила на този закон, не се атестира периодично след получаване на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 3, а  периодичните атестации, проведени до влизането в сила на ЗИД ЗСВ /ДВ, бр.62/2016 г./, се зачитат за атестиране по смисъла на чл. 196, т. 3, след придобит статут на несменяемост, независимо от реда на неговото придобиване.
От направена проверка се установява, че за посочените в  т.1 участници не са налице две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т.3  ЗСВ, поради което Комисията счита, че тях следва да бъде открита процедура за периодично атестиране, резултатите от която да се вземат предвид  при определяне на общата оценка при класирането в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия.

14.2. ОТКРИВА, на основание чл. 196, т. 4, вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 ЗСВ, поради наличието на всички законови предпоставки  към момента на настоящото произнасяне на комисията, процедура по извънредно атестиране на допуснати участници в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд - гражданска, търговска и наказателна колегия, както следва:


Анна Иванова Щерева
съдия в РС-Бургас
ГК
	

Калинка Костадинова Иванова
съдия в РС-Благоевград
НК
	

Георги Богомилов Янев
съдия в РС-Благоевград
НК
	

Еманоел Василев Вардаров
зам. председател на РС-Горна Оряховица
ГК

Красимира Иванова Николова-Петрова
съдия в РС-Горна Оряховица
ГК
	

Любка Иванова Милкова
съдия в РС-Велико Търново
ГК
	

Стоян Иванов Стоянов
съдия в РС-Силистра
НК
	

Димитър Кръстев Иванов
съдия в РС-Велико Търново
НК
	

Павлина Нейчева Паскалева
съдия в РС-Добрич
ГК/ТК
	

Цветомил Борисов Горчев
съдия в РС-Павликени
ГК/НК
	

Владимир Атанасов Пензов
съдия в РС-Благоевград
ГК/ТК/
НК
	

Явор Пламенов Томов
съдия в РС-Попово
НК
	

Явор Симеонов Данаилов
съдия в РС-Велико Търново
ГК
	

Кирил Николов Хаджитанев
съдия в РС-Велико Търново
НК
	

Мартин Димитров Кючуков
съдия в РС-Хасково
НК
	

Лилия Маркова Руневска
съдия в РС-Костинброд
НК
	

Стела Йорданова Михайлова
съдия в РС-Пазарджик
НК
	

Пенка Петкова Петрова
съдия в РС-Мездра
ГК
	

Борислава Илиева Якимова
съдия в РС-Плевен
НК
	

Мария Димитрова Личева - Гургова
съдия в РС-Пловдив
ГК
	

Ангелина Гергинова Гергинска - Йорджева
съдия в РС - Сливница
ТК/НК
	

Радослава Николова Маждракова
председател на РС-Казанлък
ГК/НК
	

Чавдар Андреев Тодоров
съдия в РС- Кюстендил
ТК/НК
	

Николай Александров Николов
зам. председател на РС- Кюстендил
НК
	

Иван Димитров Бедачев
съдия в РС- Асеновград
НК
	

Милена Кирова Костова - Колева
председател на РС-Стара Загора
ГК/ТК
	

Таня Петкова Кандилова
съдия в СРС
ГК/НК
	

Румяна Михайлова Маркова
зам. председател на РС-Монтана
НК
	

Светослава Михайлова Цонева
зам. председател на РС-Плевен
НК
	

Димитрина Николова Младенова
съдия в РС-Монтана
НК
	

Валя Найденова Младенова
съдия в РС-Монтана
НК
	

Николинка Николова Попова
съдия в РС-Пазарджик
ГК/ТК
	

Маргарита Пламенова Алексиева
съдия в РС-Дупница
ГК/ТК/НК
	

Димитър Илиев Димитров
съдия в РС-Варна
ГК/ТК
	

Таня Яворова Букова
съдия в РС-Пловдив
ГК/ТК
	

Нела Кръстева Иванова
съдия в РС-Варна
ГК/ТК
	

Пламен Георгиев Тодоров
съдия в РС-Кнежа
ГК
	

Ирена Колева Илиева
съдия в РС-Велико Търново
ГК
	

Десислава Чавдарова Кацарова-Христозова
съдия в РС-Пловдив
ГК/ТК
	

Кръстина Любенова Димитрова
съдия в РС-Пловдив
ГК
	

Веселин Георгиев Белев
съдия в РС-Бургас
ГК
	

Нася Иванова Япаджиева
председател на РС-Поморие
ГК
	

Татяна Тодорова Илиева
съдия в РС-Русе
ГК/ТК
	

Анна Великова Александрова
председател на РС-Добрич
ГК/ТК
	

Антон Рангелов Игнатов
съдия в РС-Радомир
ГК/НК
	

Десислава Георгиева Янева - Димитрова
съдия в СРС
ГК/ТК
	

Весела Трайкова Живкова - Офицерска
съдия в СРС
ГК/ТК
	

Симеон Горанов Гюров
председател на РС-Пирдоп
ГК/НК
	

Димо Венков Цолов
и. ф. адм. ръководител на РС-Девня
ГК/ТК
	

Борислав Любомиров Чернев
съдия в РС-Елин Пелин
ГК/ТК/НК
	

Пламен Тодоров Дочев 
съдия в РС- Бяла
ТК/НК
	

Жанет Иванова Борова
съдия в РС - Силистра
ТК
	

Елена Стойнова Чернева
съдия в РС - Силистра
ТК
	

Ивайло Христов Родопски
съдия в РС- Костинброд
ТК
	

Андрей Николов Радев
съдия в РС- Кюстендил
ТК
	

Тодор Николов Тодоров
съдия в СРС
ГК/ТК
	

Милена Асенова Карагьозова - Минчева
съдия в РС-Горна Оряховица
НК
	

Красимир Младенов Семов
адм. р-л на РС-Монтана
НК
	

Венцислав Димитров Василев
съдия в РС-Русе
НК
	

Велизар Тодоров Бойчев
съдия в РС-Русе
НК
	

Дария Иванова Митева - Маринова
съдия в РС-Плевен
НК
	

Радостина Ташева Гергичанова
съдия в РС-Плевен
НК
	

Красимир Стефанов Комсалов
съдия в РС-Пазарджик
НК
	

Веселин Ангелов Петричев
съдия в РС-Велинград
НК
	

Силвия Андреева Житарска
адм.р-л на РС-Бяла Слатина
НК
	

Веселин Стефанов Монов
съдия в РС-Добрич
НК
	

Николай Стефанов Стефанов
съдия в РС-Русе
НК
	

Пламен Георгиев Ченджиев
председател на РС-Русе
НК
	

Тодор Илиев Тихолов
съдия в РС-Никопол
НК
	

Десислава Миткова Чалъкова - Минчева
и.ф.адм.р-л на РС-Велико Търново
НК
	

Емил Тодоров Бобев
съдия в РС-Велико Търново
НК
	

Петър Ненчев Славчев
съдия в СРС
НК
	

Георги Николов Грънчев
съдия в РС-  Бургас
НК
	

Владимир Страхилов Попов
съдия в РС- Велико Търново
НК
	

Петър Владимиров Петров
съдия в РС- Димитровград
НК
	

Яна Димитрова Колева
съдия в РС- Бургас
НК
	

Доротея Енчева Иванова
съдия в РС- Разград
НК
	

Светлана Кънчева Чолакова
съдия в РС - Разград
НК
	

Зорница Димитрова Димитрова - Банкова
съдия в РС-Плевен
НК
	

Петя Николова Топалова
съдия в СРС
НК
	

Петя Йорданова Котева
съдия в РС-Перник
НК
	

Георги Стоянов Георгиев
съдия в СРС
ГК/ТК/НК
	

Йорданка Георгиева Майска - Иванова
съдия в РС-Несебър
ГК
	

Елена Иванова Балджиева
съдия в РС-Русе
ГК/ТК/НК
	

Мирослав Архангелов Йорданов
съдия в РС-Русе
НК
	

Явор Димов Влахов
съдия в РС-Русе
НК
	

Даниела Колева Николова
зам. председател на РС-Хасково
НК
	

Петя Кръстева Георгиева
зам. председател на РС-Бургас
НК
	

Спасимир Спасов Здравчев
Съдия в РС – Пловдив
НК

14.3. НЕ ОТКРИВА процедури за извънредно атестиране, поради липсата на  всички законови предпоставки за това към 04.10.2019 г. /датата на настоящото произнасяне на комисията/ за следните кандидати:


Даниела Душкова Павлова
съдия в РС-Варна
СК-22/01.11.2016              15.09.2011-15.09.2015   
	

Елена Иванова Стоилова
съдия в РС-Провадия
несм. СК-34/12.09.2017 
03.11.2010-03.11.2015
	

Милена Кръстева Каменова
съдия в СРС
несм. СК-37/26.09.2017  19.12.2011-19.12.2016 
	

Емилиан Любенов Лаков
съдия в СРС
СК-08/27.02.2018 24.11.2011-24.11.2015 
	

Виолета Григорова Николова
адм. р-л на РС - Червен бряг
27/21.05.2015
 до 2014 вкл.
	

Елица Денчева Бояджиева -Георгиева
съдия в РС - Исперих
СК-3/12.05.2016 до 13.10.2015

14.3.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия да ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадените предложения за извънредно атестиране на изброените по-горе кандидати.

Мотиви: Съгласно измененията на чл. 197, ал. 5, т. 1 ЗСВ ДВ бр. 49/12.06.2018 г., в сила от 16.06.2018 г. извънредно атестиране се провежда след приключване на периодичното атестиране, ако от последното периодично атестиране са изминали 5 години и магистратът участва в конкурс за повишаване или преместване в длъжност. Видно от представените данни, за цитираните по-горе участници в конкурсите за повишаване в длъжност, към момента на произнасяне на комисията не са налице изминали пет години от последното проведено атестиране.
С оглед на това комисията счита, че  за тези магистрати не са налице основанията за провеждане на извънредно атестиране, тъй като от тяхното последно проведено атестиране е изминал период по-малък от законово определения петгодишен. При участието на кандидатите в  настоящите конкурсни процедури следва да бъдат отчетени резултатите от описаното по-горе последно проведено им атестиране, / независимо от вида му/, съгласно разпоредбата на чл. 192, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ. 
	В допълнение, с промените в ЗСВ ДВ бр. 49/12.06.2018 г. е отменен и текстът на §206, ал. 1 от ЗИД ЗСВ ДВ бр. 62/09.08.2016 г., изискващ провеждане на извънредно атестиране и спрямо участниците в конкурси, атестирани по досегашния ред (до измененията в ЗСВ от м.август 2016 г.), ако в конкурсите участва кандидат, атестиран по новия ред.С оглед на това  не са налице и законови изисквания за провеждане на извънредно атестиране  на магистрати, атестирани по досегашния ред, с оглед наличието на кандидати, атестирани по новия ред. 
Предвид гореизложеното, Комисията по атестирането и конкурсите счита, че за участниците, за които към 04.10.2019 г. не са изминали 5 години от последното проведено атестиране (считано от края на статистически отчетения период на предходното атестиране), не следва да бъдат откривани процедури за извънредно атестиране във връзка с участието им в конкурсните процедури, а депозираните в тази връзка предложения следва да бъдат оставени без уважение.

14.4. ПРИЕМА, че участниците, които са в открита процедура за атестиране към датата на настоящото произнасяне на КАК, следва да участват в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд с резултатите от това атестиране, както следва:

№
Име
Длъжност
Открита процедура с решение на КАК по:

1.
Тодор Венциславов Тодоров
прокурор в СРП
Пр. № 24/26.06.2018 г. – КАК-ПК
статут на несменяемост 
НК
2.
Татяна Андонова Лефтерова-Савова
съдия в РС – Добрич 
Пр. № 13/08.04.2019 г.
статут на несменяемост 
ГК; ТК
3.
Николай Борисов Борисов
съдия в РС – Разград 
Пр. № 32/29.10.2018 г.
периодично атестиране
НК
4.
Стела Иванова Тонева
съдия в РС – Добрич
Пр. № 6/18.02.2019 г.
периодично атестиране
ГК; ТК
5.
Калин Трифонов Тодоров
съдия в РС – Враца 
Пр. № 1/15.01.2019 г.
периодично атестиране
ГК
6.
Радостина Петкова Иванова
съдия в РС – Бургас 
Пр. № 3/28.01.2019 г.
периодично атестиране
ГК
7.
Калин Стефанов Кунчев
съдия в РС – Бургас 
Пр. № 3/28.01.2019 г.
периодично атестиране
ГК
8.
Добрина Иванчева Петрова
съдия в РС – Варна 
Пр. № 37/03.12.2018 г.    периодично атестиране
ГК; ТК
9.
Биляна Магделинова Славчева
съдия в СРС
Пр. № 26/10.09.2018 г.
периодично атестиране
ГК; ТК
10.
Анелия Стефанова Янева
съдия в СРС
Пр. № 21/25.06.2018 г.
статут на несменяемост 
ГК; ТК
11.
Стою Христов Згуров
съдия в СРС
Пр. № 35/19.11.2018 г.
периодично атестиране
ГК; ТК
12.
Красимира Тончева Донева
адм. р-л на РС – Средец 
Пр. № 7/25.02.2019 г.
периодично атестиране
ГК; НК
13.
Пенка Иванова Велинова
съдия в СРС
Пр. № 40/17.12.2018 г.    периодично атестиране
ГК; НК
14.
Даниела Петрова Попова
съдия в СРС
Пр. № 37/03.12.2018 г.    периодично атестиране
ГК; ТК; НК
15.
Димитринка Емилова Купринджийска
адм. р-л на РС – Исперих
Пр. № 40/17.12.2018 г.
периодично атестиране
ТК; НК
16.
Евгени Мирославов Узунов
адм. р-л на РС – Несебър 
Пр. № 7/25.02.2019 г.
периодично атестиране
НК
17.
Екатерина Тодорова Стоева
съдия в СРС
Пр. № 37/03.12.2018 г.
периодично атестиране
ГК; ТК
18.
Силвия Петкова Георгиева
съдия в СРС
Пр. № 37/03.12.2018 г.
периодично атестиране
ГК; ТК; НК 
19.
Христина Валентинова Тодорова-Колева
съдия в РС – Варна 
Пр. № 15/22.04.2019 г.    периодично атестиране
ГК; ТК
20.
Елена Иванова Николова
съдия в РС – Варна 
Пр. № 17/13.05.2019 г.    статут на несменяемост
ГК; ТК
21.
Диана Крумова Радева
съдия в РС – Велико Търново
Пр. № 13/08.04.2019 г.         периодично атестиране
ГК
22.
Мария Гецова Димитрова
съдия в РС – Русе
Пр. № 18/20.05.2019 г.           периодично атестиране
ГК; ТК
23.
Деница Божидарова Петкова
съдия в РС – Добрич
Пр. № 23/24.06.2019 г.         статут на несменяемост
ГК; ТК
24.
Соня Тодорова Дженкова
съдия в РС – Добрич
Пр. № 24/01.07.2019 г.              периодично атестиране
ГК; ТК
25.
Красимира Недялкова Проданова
съдия в СРС
Пр. № 14/15.04.2019 г.            периодично атестиране
ГК; ТК; НК
26.
Ивета Миткова Антонова
съдия в СРС 
Пр. № 37/03.12.2018 г.              периодично атестиране
ГК; ТК
27.
Боряна Стефанова Шомова-Ставру
съдия в СРС
Пр. № 14/15.04.2019 г.                   периодично атестиране
ГК
28.
Анета Иванова Петрова
съдия в РС – Омуртаг
Пр. № 24/01.07.2019 г.                     извънредно атестиране
ГК; ТК; НК
29.
Милен Павлов Петров
съдия в РС – Русе
Пр. № 18/20.05.2019 г.             периодично атестиране
ТК
30.
Ивайло Йосифов Иванов 
съдия в РС – Русе
Пр. № 18/20.05.2019 г.             периодично атестиране
ТК
31.
Александър Симеонов Станчев
съдия в РС – Русе
Пр. № 18/20.05.2019 г.             периодично атестиране
НК
32.
Биляна Силвионова Кисева
съдия в РС – Никопол
Пр. № 23/24.06.2019 г.                      периодично атестиране             
НК
33
Николай Христов Ингилизов
съдия в РС – Пловдив
Пр. № 24/01.07.2019 г.                периодично атестиране
НК
34.
Георги Христов Иванов
съдия в РС – Бургас
Пр. № 17/13.05.2019 г.                периодично атестиране
НК
35.
Радослава Маринова Йорданова
адм р-л на РС – Ихтиман 
Пр. № 17/13.05.2019 г.                периодично атестиране
НК
36.
Цветелина Захариева Михайлова
съдия в СРС 
Пр. № 37/03.12.2018 г.                    периодично атестиране
НК
37.
Мирослав Георгиев Георгиев
съдия в СРС 
Пр. № 14/15.04.2019 г.                периодично атестиране
НК
38.
Иван Йорданов Филчев
съдия в РС – Сандански
Пр. № 17/13.05.2019 г.                периодично атестиране
НК
39.
Албена Такова Момчилова
съдия в СРС 
Пр. № 40/17.12.2018 г.                    периодично атестиране
НК
40.
Чавдар Александров Костов
съдия в СРС 
Пр. № 37/03.12.2018 г.                    периодично атестиране
НК
41.
Светослав Неделчев Тодоров
съдия в РС – Варна
Пр. № 15/22.04.2019 г.                    статут на несменяемост
ГК; ТК
42.
Георги Андонов Крушарски
съдия в СРС
Пр. № 14/15.04.2019 г.                  статут на несменяемост
НК
43.
Николай Илиев Николов
съдия в СРС 
Пр. № 15/22.04.2019 г.                  статут на несменяемост
ГК; ТК
44.
Румяна Милчева Найденова
съдия в СРС 
Пр. № 14/15.04.2019 г.                  статут на несменяемост
ГК; ТК
45.
Даяна Калинова Топалова
съдия в СРС 
Пр. № 19/27.05.2019 г.                  периодично атестиране
ГК; ТК
46.
Румяна Антонова Спасова-Кежова
съдия в СРС

Пр. № 20/03.06.2019 г.
периодично атестиране
ГК; ТК
47.
Димитър Валентинов Петров
съдия в СРС
Пр. № 23/24.06.2019 г.
статут на несменяемост
ГК; ТК
48.
Мария Георгиева Месова-Стоева
съдия в СРС
Пр. № 23/24.06.2019 г.
статут на несменяемост
ГК; ТК
49.
Петър Савов Савчев
съдия в СРС
Пр. № 18/20.05.2019 г.           периодично атестиране

ГК; ТК
50.
Десислава Николаева Зисова
съдия в СРС
Пр. № 18/20.05.2019 г.        периодично атестиране

ГК; ТК
51.
Христо Кръстев Крачунов
съдия в СРС
Пр. № 27/22.07.2019 г. 
периодично атестиране
ГК; ТК
52.
Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова
съдия в РС-Благоевград
Пр. № 26/15.07.2019 г. 
периодично атестиране
ГК; ТК; НК
53.
Петя Петкова Стоянова
съдия в СРС
Пр. № 14/15.04.2019 г. 
периодично атестиране
ГК; ТК
54.
Мария Иванова Иванова-Ангелова
съдия в СРС
Пр. № 14/15.04.2019 г. 
периодично атестиране
ГК; ТК
55.
Гергана Живкова Троянова
съдия в СРС
Пр. № 18/20.05.2019 г.        предварително атестиране
ГК; ТК
56.
Мария Милкова Запрянова
съдия в СРС
Пр. № 23/24.06.2019 г.
статут на несменяемост
ГК; ТК
57.
Слава Сергиева Гьошева
съдия в СРС
Пр. № 20/03.06.2019 г.
периодично атестиране
ГК; ТК
58.
Гергана Великова Недева
съдия в СРС
Пр. № 14/15.04.2019 г. 
периодично атестиране
ГК; ТК
59.
Силвия Петрова Кирова
съдия в СРС
Пр. № 18/20.05.2019 г.        предварително атестиране
ГК; ТК
60.
Борис Константинов Динев
съдия в СРС
Пр. № 19/27.05.2019 г.                  периодично атестиране
ГК; ТК
61.
Мариета Димитрова Бушандрова
съдия в РС-Бургас
Пр. № 28/29.07.2019 г.        периодично атестиране
НК
62.
Николай Белев Василев
съдия в СРС
Пр. № 18/20.05.2019 г.        периодично атестиране
НК
63.
Стоян Тодоров Михов
съдия в СРС
Пр. № 20/03.06.2019 г.
периодично атестиране
НК

14.5. ПРИЕМА, с оглед принципно решение на Комисията по пр.№35/19.11.2018 г., че посочените по-долу кандидати следва да участват в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия с последната им проведена атестация, валидна към датата на произнасяне на комисията по атестирането на допуснатите кандидати в настоящите конкурси – 04.10.2019 г.: 

1.
Ивелина Илиева Келлева-Бонева
съдия в РС- Бяла
10/05.03.2015
 до 31.10.2014
2.
Петър Найденов Вунов
съдия в РС-Хасково
16/01.04.2015 
до 25.11.2014
3.
Гроздан Бончев Грозев
съдия в РС-Хасково
21/29.04.2015  до 1.01.2015

Мотиви: След направена проверка се установи, че за посочените по-горе кандидати са постъпили предложения за откриване на процедури за периодично атестиране. Предложенията не са подадени конкретно по повод участието в конкурсната процедура, а поради обстоятелството, че за тези магистрати не са налице две последователни положителни комплексни оценки по чл.196, т.3 от ЗСВ и за тях са налице условията за откриване на процедура по първо или второ периодично атестиране.
	Предвид горното, а и с оглед на това, че към момента на настоящото произнасяне на Комисията /решение на КАК по пр. №35/19.11.2018 г., т.Р.-6/ не са изтекли пълни пет години от последното проведено атестиране на кандидатите, комисията счита, че те следва да участват в конкурсната процедура с последното им проведено атестиране, описано по-горе, съгласно разпоредбата на чл.192, ал.1, т.1 ЗСВ.
	Процедурите по атестиране, които ще бъдат открити по повод постъпилите предложения, ще могат да послужат на магистратите в бъдещ момент, в предвидените за това случаи.

Р-15. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване, на основание                  чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Антон Еленков Антов - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Белоградчик, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Белоградчик.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРЕНАЗНАЧИ,  на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Антон Еленков Антов на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Белоградчик  длъжност „съдия“  в Районен съд -Белоградчик, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на Районен съд – Белоградчик. 

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-16. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 05.10.2018 г. - 04.10.2019 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

16.1. Приема, на основание чл. 11, ал. 2 от Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, отчета за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

16.2. Внася  отчета за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 08.10.2019 г., за сведение.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Ирена Славова Аврамова - съдия в Районен съд - Харманли (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Хасково). (вх.№ ВСС-3693/21.03.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Ирена Славова Аврамова - съдия в Районен съд - Харманли.

1.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на Ирена Славова Аврамова - съдия в Районен съд - Харманли. 

1.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Ирена Славова Аврамова - съдия в Районен съд - Харманли, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-2. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София. (вх.№ ВСС-5124/08.05.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 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 Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София.

2.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки.

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-3. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-6243/30.05.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 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 Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд.

3.2. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 94 (деветдесет и четири) точки.

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-12880/25.10.2018 г.) 
 (Гласуването е проведено без участието на г-жа Женя Димитрова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София. 

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София.   

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов. (вх.№ ВСС-12705/22.10.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов. 

5.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов.   

5.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Калин Трифонов Тодоров - съдия в  Районен съд - Враца. (вх.№ ВСС-10732/24.08.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 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 Калин Трифонов Тодоров - съдия в  Районен съд - Враца. 

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Калин Трифонов Тодоров - съдия в  Районен съд - Враца.   

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Калин Трифонов Тодоров - съдия в  Районен съд - Враца, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-15293/12.12.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 13 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 Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийски районен съд. 

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийски районен съд.   

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийски районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Антоанета Василева Аргирова - съдия в Административен съд - София град. (вх.№ ВСС-975/28.01.2019 г.)
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Захаринка Тодорова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 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 Антоанета Василева Аргирова - съдия в Административен съд - София град. 

8.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Антоанета Василева Аргирова - съдия в Административен съд - София град.   

8.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Антоанета Василева Аргирова - съдия в Административен съд - София град, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-9. ОТНОСНО: Периодично атестиране на д-р Иво Лъчезаров Дачев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-13485/08.11.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 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 д-р Иво Лъчезаров Дачев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София. 

9.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на д-р Иво Лъчезаров Дачев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София.   

9.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на д-р Иво Лъчезаров Дачев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-10. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-15215/11.12.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София. 

10.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 100 (сто) точки на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София.   

10.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София, за запознаване. 

С-11. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в  Административен съд – София - град. (вх.№ ВСС-14718/03.12.2018 г.) 
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Захаринка Тодорова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в  Административен съд – София - град. 

11.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 95 (деветдесет и пет) точки на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в  Административен съд – София - град.   

11.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в  Административен съд – София - град, за запознаване. 

С-12. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Младен Петров Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Велико Търново. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. 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 Младен Петров Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Велико Търново. 

12.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Младен Петров Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Велико Търново. 

12.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Младен Петров Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Велико Търново, за запознаване. 

С-13. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Христо Иванов Койчев - съдия в Административен съд – Варна. 
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Захаринка Тодорова)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. 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 Христо Иванов Койчев - съдия в Административен съд - Варна. 

13.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 95 (деветдесет и пет) точки на Христо Иванов Койчев - съдия в Административен съд - Варна. 

13.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Христо Иванов Койчев - съдия в Административен съд - Варна, за запознаване. 

С-14. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд – Търговище. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. 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 Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд - Търговище. 

14.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд - Търговище. 

14.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд - Търговище, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за повишаване на Петър Георгиев Касабов - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.(вх.№ ВСС-11341/24.09.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Георгиев Касабов - съдия в Административен съд - Пловдив, 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. 

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 15.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен за периодично атестиране на Маргарита Йорданова Стергиовска - съдия в Административен съд - Шумен. (вх.№ ВСС-9872/08.08.2019 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 Маргарита Йорданова Стергиовска - съдия в Административен съд – Шумен, за периода 08.10.2014 г. – 08.10.2019 г. 

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

С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен за периодично атестиране на Христинка Данчева Димитрова - съдия в Административен съд - Шумен. (вх.№ ВСС-9870/08.08.2019 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 Христинка Данчева Димитрова - съдия в Административен съд - Шумен, за периода 08.10.2014 г. – 08.10.2019 г. 

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

С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския градски съд за периодично атестиране на Невена Борисова Чеуз - съдия в Софийския градски съд. (вх.№ ВСС-11522/30.09.2019 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Невена Борисова Чеуз - съдия в Софийския градски съд, за периода 04.10.2014 г. – 04.10.2019 г.

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

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския градски съд за периодично атестиране на Гергана Христова Христова - Коюмджиева - съдия в Софийския градски съд. (вх.№ ВСС-11523/30.09.2019 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Гергана Христова Христова - Коюмджиева - съдия в Софийския градски съд, за периода 08.10.2014 г. – 08.10.2019 г.

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

С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския градски съд за периодично атестиране на Маргарита Апостолова Георгиева - съдия в Софийския градски съд. (вх.№ ВСС-11524/30.09.2019 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Маргарита Апостолова Георгиева - съдия в Софийския градски съд, за периода 04.10.2014 г. – 04.10.2019 г.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
С-21. ОТНОСНО: Предложение от Деница Николаева Урумова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-8267/03.07.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николаева Урумова - съдия в Софийски 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. 

21.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 15.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Д.Т. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АТЕСТИРАНЕ
С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - София за периодично атестиране на Златина Георгиева Рубиева - съдия в Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-11686/02.10.2019 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Златина Георгиева Рубиева - съдия в Апелативен съд - София, за периода 04.10.2014 г. – 04.10.2019 г.

22.2. Да се изискат от административния ръководител на Апелативен съд – София необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата. 

С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - София за периодично атестиране на Зорница Венциславова Хайдукова - съдия в Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-11685/02.10.2019 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Зорница Венциславова Хайдукова - съдия в Апелативен съд - София, за периода 01.10.2014 г. – 01.10.2019 г.

23.2. Да се изискат от административния ръководител на Апелативен съд – София необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата. 

С-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - София за периодично атестиране на Красимир Атанасов Машев - съдия в Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-11684/02.10.2019 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Красимир Атанасов Машев - съдия в Апелативен съд - София, за периода 01.10.2014 г. – 01.10.2019 г.

24.2. Да се изискат от административния ръководител на Апелативен съд – София необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата. 



Д. Т. ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-25. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-6253/30.05.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

25.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд.

252. ПРОВЕЖДА атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 98 (деветдесет и осем) точки.

25.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване.

С-26. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-8297/02.07.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 12 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

26.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийски градски съд. 

26.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 96 (деветдесет и шест) точки на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийски градски съд.   

26.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийски градски съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ:
            		МИНА ТОПУЗОВА (п)

