26

ПРОТОКОЛ №33
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НАКОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 14.10.2019 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Красимир Шекерджиев, Добрин Кючуков, Марина Михайлова, Десислава Николова, Женя Димитрова, Веселка Узунова, Вероника Имова, Радка Дражева – Първанова, Весела Павлова, Захаринка Тодорова, Атанаска Дишева

Отсъстват: Драгомир Кояджиков, Олга Керелска

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 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и  конкурсите допълнителни точки Р-8,Р-9, С-31 - С-39

РАЗНИ

Р-1. 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. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

След проведеното гласуване и при обявения резултат 8 гласа „За“ и 3 гласа „Против“

1.1. Счита, че следва да бъдат разкрити нови длъжности за съдия в Софийски районен съд след съкращаване от други районни съдилища.

Мотиви: По щатното разписание на Софийски районен съд от 202-ма магистрати в т.ч. административният ръководител и 5-ма негови заместници, са налице 9 (девет) свободни длъжности „съдия“. Същите могат да бъдат обявени на конкурси за заемането им. Други 21 (двадесет и една) съдийски длъжности в СРС, на които, въпреки че са назначени магистрати, са фактически незаети поради различни причини, като например командироване на магистрати в друг орган на съдебната власт, продължително отсъствие на магистрати и др. Такива длъжности не могат да бъдат обявени на конкурси за заемането им. Така, реално към момента в съда правораздават 171 съдии. С оглед на изложеното се установява, че повече от 10% от щатния състав на СРС реално не работи и това дава отражение върху действителната натовареност на магистратите в органа. Искането на административния ръководител на съда, подкрепено от неговите заместници, е за разкриване на 30 (тридесет) нови длъжности за съдия, като се твърди, че са налице условия за тяхното настаняване в новите сгради на съда. Натовареността на СРС за 2018 г. е следната: брой дела за разглеждане  месечно от един съдия 60,64 при средна за страната 40,38 броя и брой свършени дела 41,86 при средна за страната 35,77 броя. От общия брой дела за 2018 г. процентът на заповедните производства е 55, докато средния дял за страната на такива дела е 58%, т.е. относителният им дял в СРС е под средния за страната. Исковите производства в СРС с показател 39% надхвърлят средното ниво за страната от 31%.  Така изследваните данни обосновават необходимост от разкриване на нови длъжности за съдия в СРС, като тази необходимост следва да бъде преодоляна  чрез съкращаването им от други районни съдилища. Тези новоразкрити длъжности могат заедно със свободните 9 съдийски длъжности в СРС да бъдат обявени на конкурси за заемането им, като по такъв начин се постигне кадрово укрепване на съда.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ и 2 гласа „Против“

1.2. Изразява положително становище за съкращаване на 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Карлово и разкриването й в Софийски районен съд.

Мотиви: Районен съд – Карлово при утвърдена щатна численост от 7 (седем) магистрати е с натовареност по щат за 2018 г. под средната за страната с показател съответно 36,73 броя при разглежданите дела месечно от 1 съдия при средна натовареност за страната 40,38 и брой свършени дела месечно от един съдия 31,89 при средна за страната 35,77. След съкращаване на щатната численост с 1 длъжност за съдия, показателите ще се променят по следния начин – брой дела за разглеждане 42,85 и брой свършени дела 37,21. С оглед на така изследваните статистически данни, Комисията счита намаляването на съдийския състав на Районен съд – Карлово от 7 на 6 магистрати за целесъобразно.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 0 гласа „За“ и 11 гласа „Против“ съкращаване на 1 свободна длъжност „съдия“ в Районен съд - Своге

1.3. Изразява отрицателно становище относно съкращаването на 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Своге.

Районен съд – Своге, при малочислен състав от 3 (трима) магистрати, е с натовареност по щат за 2018 г. под средната за страната с показател съответно 35,75 броя при разглежданите дела месечно от 1 съдия при средна натовареност за страната 40,38 броя и брой свършени дела месечно от един съдия 31,03 при средна за страната 35,77 броя. След намаляване на щатната численост с 1 длъжност за съдия, показателите ще се променят съществено в посока значително над средната за страната, като броят на делата за разглеждане ще се повиши на 53,63 и броят свършени дела ще скочи на 46,54. В допълнение следва да се има предвид, че свободната длъжност в органа може да се заеме чрез конкурс, тъй като Районен съд – Своге е заявяван орган на назначение по конкурсите. Така например в последния проведен конкурс за преместване в районните съдилища, обявен през 2018 г., 8 кандидати заявяват желание за преместване в този орган на съдебната власт. С оглед на така изследваните данни, Комисията счита намаляването на съдийския състав на Районен съд – Своге от 3-ма на 2-ма магистрати за нецелесъобразно.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 0 гласа „За“ и 11 гласа „Против“ съкращаване на 1 свободна длъжност „съдия“ в Районен съд - Тетевен

1.4. Изразява отрицателно становище относно съкращаване на 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен.

Мотиви: Районен съд – Тетевен при утвърдена щатна численост от 4 (четирима) магистрати е с натовареност по щат за 2018 г. под средната за страната с показател съответно 35,75 броя при разглежданите дела месечно от 1 съдия при средна натовареност за страната 40,38 броя и брой свършени дела месечно от един съдия 32,67 при средна за страната 35,77 броя. След редуциране на щатната численост с 1 длъжност за съдия, показателите ще се променят по следния начин – брой дела за разглеждане 47,76 и брой свършени дела 43,56, т.е. натоварването на магистратите ще стане с около 10 дела повече при разглежданите и свършените дела от останалите магистрати в страната. Свободната длъжност в РС – Тетевен би могла да се заеме чрез конкурс. Така например в последния конкурс за първоначално назначаване в този орган на съдебната власт, обявен през 2014 г., за заемането на длъжността участват 104 кандидати.
С оглед на така изследваните данни, Комисията счита намаляването на съдийския състав на Районен съд – Тетевен от 4-ма на 3-ма магистрати за нецелесъобразно.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 2 гласа „За“ и 9 гласа „Против“ съкращаване на 1 свободна длъжност „съдия“ в Районен съд - Тутракан

1.5. Изразява отрицателно становище относно съкращаване на 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тутракан.

Районен съд – Тутракан  при малочислен състав от 3 (трима) магистрати е с натовареност по щат за 2018 г. под средната за страната с показател съответно 32,67 броя при разглежданите дела месечно от 1 съдия при средна натовареност за страната 40,38 броя и брой свършени дела месечно от един съдия 28,03 при средна за страната 35,77 броя. След редуциране на щатната численост с 1 длъжност за съдия, показателите ще се променят съществено в посока значително над средната за страната, като броят на делата за разглеждане ще се повиши на 49,00 и броят на свършените дела ще скочи до 42,04. С оглед на така изследваните статистически данни, Комисията счита намаляването на съдийския състав на Районен съд – Тутракан от 3-ма на 2-ма магистрати за нецелесъобразно.

След проведеното гласуване и при обявения резултат 2 гласа „За“ и 9 гласа „Против“ съкращаване на 1 свободна длъжност „съдия“ в Районен съд - Трън

1.6. Изразява отрицателно становище относно съкращаване на 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Трън.

Районен съд – Трън при малочислен състав от 2 (двама) магистрати е с натовареност по щат за 2018 г. под средната за страната с показател съответно 12,63 броя при разглежданите дела месечно от 1 съдия при средна натовареност за страната 40,38 броя и брой свършени дела месечно от един съдия 11,75 при средна за страната 35,77 броя. След редуциране на щатната численост с 1 длъжност за съдия, показателите остават под средната за страната с брой дела за разглеждане съответно 25,25 и с брой свършени дела 23,50. Оставането на съда с един магистрат въпреки, че няма да промени съществено натоварването при делата за разглеждане и свършените дела, би довело до затруднения в работата на съда, нарушаване на принципа за случайно разпределение на дела, както и невъзможност от заместване при отсъствие на единствения магистрат в съда. С оглед на което КАК счита намаляването на съдийския състав в Районен съд – Трън за нецелесъобразно.

1.7. Предоставя становището в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-2. 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.  (вх.№ ВСС-11234/18.09.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕДЛОЖИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.

2.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕДЛОЖИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих, считано от датата на вземане на решението.

Мотиви: Във връзка подаденото от съдия Димитрина Купринджийска заявление за предсрочно освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Исперих, както и с оглед липсата на свободна длъжност за съдия в органа, на която същата да бъде устроена след освобождаването й, Комисията с решение по пр. №31/30.09.2019 г. прие, че е необходимо разкриването на нов щат в РС – Исперих чрез съкращаване от друг районен съд. С решение по пр. №22/02.10.2019 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ е изследвала възможностите за намаляване на щатната численост на районните съдилища, като предлага необходимото оптимизиране на съдийския състав на РС – Исперих да бъде чрез редуциране с 1 (една) съдийска длъжност на щатната численост на Районен съд – Горна Оряховица. Видно от данните на извършения от КСКНСС анализ на статистическите показатели, както и съобразно даденото положително становище от административния ръководител, КАК счита за основателно да бъде извършено съкращаване на свободната длъжност за съдия в РС – Горна Оряховица и разкриването й в РС – Исперих с оглед обезпечаване оставането в органа на подалия оставка административен ръководител.

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

Р-3. ОТНОСНО: Определяне на и. ф административен ръководител - председател на Районен съд - Плевен, във връзка с назначаване на Даниела Василева Дилова на длъжността „административен ръководител-председател“ на Административен съд - Плевен.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“
				
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
			
3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА  КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Светослава Михайлова Цонева – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Плевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител-председател на Административен съд – Плевен, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител-председател на Районен съд- Плевен.

Мотиви: Във връзка с решение на Съдийска колегия на ВСС по пр. №32/08.10.2019 г. за назначаване на административния ръководител - председател на Районен съд – Плевен – Даниела Василева Дилова за административен ръководител - председател на Административен съд – Плевен, длъжността „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Плевен предсрочно ще се оваканти. В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №31/23.10.2018 г., т. 15, Комисията служебно събра и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател на Районен съд – Плевен. Видно от справката за актуално кадрово състояние на органа по щатното му разписание е налице една заета длъжност „заместник на административния ръководител“, на която с решение на ВСС по пр. №9/27.02.2014 г. е назначена съдия Светослава Михайлова Цонева. Магистратът е изразил писмено съгласието си да бъде определена да изпълнява административно-ръководните функции до встъпване в длъжност на нов председател, с оглед на което Комисията счита, че същата следва да бъде определена за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Плевен.

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-4. ОТНОСНО: Информация от директора на Националния институт на правосъдието относно отлагане на задължителното първоначално обучение по чл. 249, ал. 1 от ЗСВ на Мария Николаева Стойкова - кандидат за младши съдия за учебната 2020 - 2021 година. (вх. № ВСС-11733/03.10.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Приема за сведение информация от директора на Националния институт на правосъдието относно отлагане на задължителното първоначално обучение по чл. 249, ал. 1 от ЗСВ на Мария Николаева Стойкова – кандидат за младши съдия за учебната 2020 - 2021 година. 

4.2. Материалите по преписката да се изпратят на отдел „Конкурси на съдии“ при АВСС за прилагане към документацията по конкурса.

Р-5. ОТНОСНО: Решение №13086/03.10.2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по адм. дело №2368/2019 г., образувано по жалба на Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд, с което оставя в сила решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №5/12.02.2019 г., т. 6.4.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5. ПРИЕМА за сведение решение №13086/03.10.2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по адм. дело №2368/2019 г., образувано по жалба на Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд. 

Р-6. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Международна дейност и протокол“ относно Въпросник за независимост на съдебната власт за 2019 г., разработен от Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) съвместно с Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (ЕК), за събиране на фактическа информация относно структурните гаранции за независимостта на съдиите и за независимостта на съдебната система. (вх.№ВСС-11896/07.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Отлага разглеждането на т. Р-6 от настоящия дневен ред за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. 

6.2. Сформира работна група в състав г-жа Весела Павлова, г-жа Женя Димитрова и г-жа Радка Дражева – Първанова – членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, за изготвяне на проект на отговори по Въпросника за независимост на съдебната власт за 2019 г.

Р-7. ОТНОСНО: Заявление за отвод от резервен член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – гражданска колегия. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член – хабилитиран преподавател по гражданско право, на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на проф. д-р Веселина Неделчева Манева.

7.2. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 15.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София - град. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1. Отлага разглеждането на т. С-1 от настоящия дневен ред за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. 

С-2. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Тинка Атанасова Косева - съдия в Административен съд - Варна. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Захаринка Тодорова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. 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 Тинка Атанасова Косева - съдия в Административен съд - Варна. 

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

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Тинка Атанасова Косева - съдия в Административен съд - Варна, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за повишаване на Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  (вх.№ ВСС-11950/08.10.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, 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. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Плевен за повишаване на Мариана Костадинова Тодорова - Досева - съдия в Районен съд - Плевен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.  (вх.№ ВСС-11855/07.10.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Костадинова Тодорова - Досева - съдия в Районен съд - Плевен, 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. 

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пазарджик за повишаване на Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.  (вх.№ ВСС-11884/07.10.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик, 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. 

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Тетевен за повишаване на Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. (вх.№ ВСС-11870/07.10.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен, 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. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Плевен за периодично атестиране на Вера Светославова Найденова - съдия в Районен съд - Плевен. (вх.№ ВСС-11851/07.10.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. 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 Вера Светославова Найденова - съдия в Районен съд - Плевен, за периода 14.10.2014 г. – 14.10.2019 г. 

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

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Пловдив за периодично атестиране на Веселина Тодорова Семкова - съдия в Окръжен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-11869/07.10.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. 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 Веселина Тодорова Семкова - съдия в Окръжен съд – Пловдив, за периода за периода 14.10.2014 г. – 14.10.2019 г.

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-9. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Боряна Димчева Воденичарова - съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението младши съдия в Софийския градски съд). (вх.№ ВСС-3806/22.03.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

9.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Боряна Димчева Воденичарова - съдия в Софийския районен съд.  

9.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Боряна Димчева Воденичарова - съдия в Софийския районен съд. 

9.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 24.09.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-10. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Страхил Николов Гошев - съдия в Районен съд  - Дупница (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд - Благоевград). (вх.№ ВСС-2843/28.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

10.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Страхил Николов Гошев - съдия в Районен съд  - Дупница.  

10.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Страхил Николов Гошев - съдия в Районен съд  - Дупница. 

10.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-11. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд - Карнобат (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Бургас). (вх.№ ВСС-4050/28.03.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

11.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд - Карнобат.  

11.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд - Карнобат. 

11.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-12. 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.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

12.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Ирена Славова Аврамова - съдия в Районен съд - Харманли.  

12.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ирена Славова Аврамова - съдия в Районен съд - Харманли. 

12.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-13. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд. (вх.№ ВСС-3806/22.03.2019 г.) 


КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд.  

13.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд. 

13.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-14. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Валентин Тодоров Пушевски - съдия в Районен съд - Варна. (вх.№ ВСС-8316/02.07.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

14.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Валентин Тодоров Пушевски - съдия в Районен съд - Варна.  

14.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Валентин Тодоров Пушевски - съдия в Районен съд - Варна, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

14.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Петрослав Волев Кънев - съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението съдия в Районен съд - Бургас).(вх.№ ВСС-4402/17.04.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

15.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Петрослав Волев Кънев - съдия в Софийския районен съд.  

15.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Петрослав Волев Кънев - съдия в Софийския районен съд, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

15.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-16. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Радослава Николаева Качерилска - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ВСС-6241/30.05.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

16.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Радослава Николаева Качерилска - съдия в Софийския районен съд.  

16.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Радослава Николаева Качерилска - съдия в Софийския районен съд, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

16.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-17. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Тоничка Димитрова Кисьова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Смолян. (вх.№ ВСС-7468/14.06.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

17.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Тоничка Димитрова Кисьова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Смолян. 

17.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тоничка Димитрова Кисьова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Смолян. 

17.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-18. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд. (вх.№ ВСС-4819/12.04.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

18.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд. 

18.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд. 

18.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-19. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийски градски съд. (вх.№ ВСС-8297/02.07.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

19.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийски градски съд. 

19.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийски градски съд. 

19.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-20. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Даниела Петрова Попова - съдия в  Софийския районен съд. (вх.№ВСС-14268/26.11.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

20.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Даниела Петрова Попова - съдия в  Софийския районен съд. 

20.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Петрова Попова - съдия в  Софийския районен съд. 

20.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-21. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Румяна Атанасова Танева - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. (вх.№ ВСС-15573/18.12.2018 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 Румяна Атанасова Танева - съдия в  Окръжен съд - Стара Загора. 

21.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Петрова Попова - съдия в  Софийския районен съд. 

21.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-22. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Анна Тодорова Трифонова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. (вх.№ ВСС-14063/20.11.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

22.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Анна Тодорова Трифонова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 

22.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анна Тодорова Трифонова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 

22.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-23. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Окръжен съд - Варна.(вх.№ ВСС-1099/30.01.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

23.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Окръжен съд - Варна. 

23.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Окръжен съд - Варна. 

23.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-24. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Атанас Дечков Христов - съдия в Окръжен съд - Разград. (вх.№ ВСС-9792/27.07.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

24.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Атанас Дечков Христов - съдия в Окръжен съд - Разград. 

24.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Дечков Христов - съдия в Окръжен съд - Разград. 

24.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-25. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Аделина Любенова Тушева - съдия в Окръжен съд - Монтана. (вх.№ ВСС-771/23.01.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

25.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Аделина Любенова Тушева - съдия в Окръжен съд - Монтана. 

25.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Аделина Любенова Тушева - съдия в Окръжен съд - Монтана. 

25.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-26. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Димитринка Емилова Купринджийска -  административен ръководител - председател на Районен съд – Исперих. (вх.№ ВСС-15125/10.12.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

26.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Димитринка Емилова Купринджийска -  административен ръководител - председател на Районен съд – Исперих. 

26.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитринка Емилова Купринджийска -  административен ръководител - председател на Районен съд – Исперих. 

26.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-27. 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:

27.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Стела Иванова Тонева - съдия в  Районен съд - Добрич. 

27.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стела Иванова Тонева - съдия в  Районен съд - Добрич. 

27.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-28. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд - Бургас. (вх.№ВСС-645/21.01.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

28.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд - Бургас. 

28.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд - Бургас. 

28.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-29. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд - Средец.  (вх.№ВСС-2250/15.02.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

29.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд - Средец. 

29.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд - Средец. 

29.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-30. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Динко Карамфилов Хаджиев - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград. 
(вх. №ВСС-3256/21.03.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

30.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ извънредно атестиране на Динко Карамфилов Хаджиев - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград.  

30.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Динко Карамфилов Хаджиев - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград. 

30.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-8. ОТНОСНО: Жалба до Върховния административен съд от Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №31/01.10.2019 г., т. 25. (вх.№ ВСС-11392/10.10.2019 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

8.1. Приема за сведение жалбата до Върховния административен съд от Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №31/01.10.2019 г., т. 25.

8.2. Възлага на Главния секретар на ВСС жалбата ведно с материалите по преписката да се изпрати на Върховния административен съд. 

Р-9. ОТНОСНО: Писмо от Министерството на правосъдието с искане за разясняване на част от предоставена от Висшия съдебен съвет информация и отговори по въпросник на Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ), цикъл 2018-2020 г. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

9. Сформира работна група в състав г-жа Весела Павлова, г-жа Женя Димитрова и г-жа Радка Дражева – Първанова – членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, за изработване и предоставяне на разяснения по отговор на въпрос 112 от Въпросника, в срок до 17.10.2019 г. 

Р-10. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки за атестиране на кандидати в процедури за избор на административен ръководител в органите на съдебната власт, преразпределяне на преписки по състави. 
	
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

№
Съдебен орган 
Магистрат
КАК-СЪСТАВ
1
ОС Кърджали
Веселина Атанасова Кашикова-Иванова
Д.Николова             
Д.Кючуков                     
В.Узунова
2
ОС Кюстендил
Пенка Николаева Братанова
Р.Др.Първанова     
В.Имова                 
Кр.Шекерджиев
3
ОС Враца
Мирослав Данаилов Досов
Д.Николова        
Д.Кючуков     
Ж.Димитрова
4
ОС Видин
Анета Милчева Петкова
Ж.Димитрова               Кр.Шекерджиев        
В.Узунова
5
РС Видин
Даниел Нинов Димитров
Д.Николова        
Р.Др.Първанова     
О.Керелска
6
РС Варна
Антони Иванов Николов
Р.Др.Първанова  
Др.Кояджиков  
В.Имова
7
РС Омуртаг
Анета Иванова Петрова
Д.Кючуков                    Р.Др.Първанова       
Ж.Димитрова
8
ОС Ямбол 
Васил Маринов Петков
Р.Др.Първанова                Др.Кояджиков   
Кр.Шекерджиев
9
АС Пловдив
Магдалина Стефанова Иванова
Р.Др.Първанова                Др.Кояджиков   
Кр.Шекерджиев
10
ВС Сливен
Георги Панев Георгиев полк. 
Др.Кояджиков 
В.Имова             
Р.Др.Първанова
11
РС Етрополе 
Цветомир Цаков Цветанов
В.Узунова               Кр.Шекерджиев        
Ж.Димитрова
12
ВС – Пловдив
Асен Шопов
Кр. Шекерджиев
Р. Др. – Първанова
Др. Кояджиков
Преразпределяне - докладчици
1
ОС Монтана
Олег Софрониев Спиров
Р.Др.Първанова
Кр.Шекерджиев                                 Др.Кояджиков
2
СГС
Даниела Георгиева Талева
В.Имова 
Кр.Шекерджиев                  Др.Кояджиков
Преразпределяне – докладчик и член на състава
1
РС Несебър
Евгени Мирославов Узунов 
Кр.Шекерджиев      
Д.Николова  
А.Дишева
2
РС Добрич 
Галя Иванова Митева
Р.Др.Първанова     
Ж.Димитрова 
З.Тодорова
Преразпределяне - член на състава
1
СРС
Анелия Стефанова Янева 
О.Керелска
Д.Кючуков  
 Ж.Димитрова
2
РС Благоевград
Татяна Димитрова Богоева - Маркова
О.Керелска       
В.Узунова  
В.Имова                             
3
РС Шумен
Ростислава Янкова Георгиева
Др.Кояджиков          
Д.Кючуков 
В. Павлова
4
СГС 
Никола Петров Чомпалов
В.Узунова           
Д.Николова 
О.Керелска                   
5
РС Шумен
Димитър Петков Димитров
Ж.Димитрова    
О.Керелска                  
В.Узунова
6
СГС 
Калина Кръстева Анастасова
Ж.Димитрова         
Д.Николова 
О.Керелска               
7
СГС 
Радостина Владимирова Данаилова
Ж.Димитрова        
Д.Николова              
Д.Кючуков
8
РС Разград
Николай Борисов Борисов
Р.Др.Първанова       
Д.Кючуков     
 Ж.Димитрова
9
ОС Габрово
Полина Пенкова Пенкова-Стефанова
Д.Кючуков                 
Д.Николова              
Ж.Димитрова
10
СГС 
Анна Владимирова Ненова - Вълканова
Д.Кючуков                 
Д.Николова                     
В.Узунова
11
СГС 
Мариана Василева Георгиева
Д.Кючуков                
В.Узунова 
Ж.Димитрова                 
12
СРС
Христина Бориславова Николова
Д.Кючуков                
В.Павлова 
В.Имова 
13
СРС
Пенка Иванова Велинова
Д.Кючуков                   
В.Павлова 
Р.Др.Първанова 
Преразпределяне - всички членове на състава
1
СРС 
Диана Кирилова Хаджиева
О.Керелска
В.Имова      
В.Павлова 
2
ОС Смолян
Мария Анастасова Славчева
О.Керелска              
Д.Николова            
В.Узунова                     
3
РС Кнежа
Мая Павлова Кончарска 
В.Узунова         
Др.Кояджиков     
Д.Николова     
4
СРС 
Мария Георгиева Коюва
Ж.Димитрова     
Д.Николова        
О.Керелска  

5
РС Варна
Орлин Руменов Чаракчиев
Д.Кючуков       
Ж.Димитрова    
В.Узунова 
Преразпределяне - целият състав
1
ОС Бургас
Петя Георгиева Георгиева - Стоянова
Др.Кояджиков      
В.Узунова                      Д.Николова 



С-31. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-15215/11.12.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

31.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София. 

31.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София. 

31.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-32. 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.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

32.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Иво Лъчезаров Дачев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София. 

32.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иво Лъчезаров Дачев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София. 

32.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-33. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София. (вх.№ ВСС-12880/25.10.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

33.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София. 

33.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София. 

33.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-34. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София. (вх.№ ВСС-5124/08.05.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

34.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София.  

34.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

34.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-35. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ВСС-6253/30.05.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

35.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд.  

35.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийски районен съд, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

35.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-36. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Боряна Венциславова Петрова - съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението младши съдия в Софийския градски съд). (вх.№ ВСС-3806/22.03.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

36.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Боряна Венциславова Петрова - съдия в Софийския районен съд.  

36.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 7 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Боряна Венциславова Петрова - съдия в Софийския районен съд. 

36.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-37. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийски районен съд. (вх.№ ВСС-15293/12.12.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

37.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийски районен съд. 

37.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийски районен съд. 

37.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-38. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Окръжен съд - Перник. (вх.№ ВСС-12492/17.10.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

38.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Окръжен съд - Перник. 

38.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Окръжен съд - Перник. 

38.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-39. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в  Административен съд – София - град. (вх.№ ВСС-14718/03.12.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

39.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в  Административен съд – София - град. 

39.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в  Административен съд – София - град. 

39.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 22.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ:
            КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ (п)




