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ПРОТОКОЛ №35
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НАКОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2019 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Красимир Шекерджиев, Добрин Кючуков, Десислава Николова, Женя Димитрова, Олга Керелска, Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Радка Дражева – Първанова, Весела Павлова, Захаринка Тодорова, Атанаска Дишева

Отсъстват: Марина Михайлова, Веселка Узунова

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

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Определяне  на изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Районен съд - Царево, поради изтичащ на 03.11.2019 г. мандат. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. 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, Мария Атанасова Москова - административен ръководител - председател на Районен съд - Царево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Царево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 04.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

1.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 29.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-2. ОТНОСНО: Определяне  на изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Районен съд - Средец, поради изтичащ на 11.11.2019 г. мандат. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. 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 №31/23.10.2018 г., т. 15, Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд - Разград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Средец, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 12.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

2.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 29.10.2019, за разглеждане и произнасяне.
Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Горна Оряховица за освобождаване на Еманоел Василев Вардаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Горна Оряховица и трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ в длъжност „съдия“ в Районен съд - Горна Оряховица. (вх.№ ВСС-12446/16.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ и 1 „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ОСВОБОДИ на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Еманоел Василев Вардаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.

3.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАМАЛИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, от 2 (две) на 1 (една) щатните длъжности „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Горна Оряховица като трансформира 1 (една) свободна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Горна Оряховица в 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица в рамките на определената по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ щатна численост на Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.

3.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА ПРЕНАЗНАЧИ,  на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Еманоел Василев Вардаров на заеманата преди назначаването му за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Горна Оряховица длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

3.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  29.10.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидата - участник в процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.), както и предложение до Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ДОПУСКА, на основание чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ,  до участие в процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.), следния кандидат:
Административен ръководител –– председател на
Районен съд – Златоград

ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ

ВХ.№

ИМЕ

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ КЪМ МОМЕНТА
Вх. № ВСС-13095/31.10.2018 г.


Динко Карамфилов Хаджиев

Съдия в РС – Мадан

4.2 ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, списък с допуснатия  кандидат за участие в избора по т. 4.1 на страницата на ВСС в Интернет.

4.3 ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да определи дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор  на административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград.

4.4  ВНАСЯ предложението по т 4.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 29.10.2019 г.  за разглеждане и произнасяне. 

Р-5. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Редовна точка за СК на 29.10.2019 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

5. 1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ОТКРИЕ, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 

5.1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич – изтичащ мандат;
5.1.2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян – изтичащ мандат;
5.1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд –Пазарджик – изтичащ мандат;
5.1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Самоков – изтичащ мандат;
5.1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера – изтичащ мандат;
5.1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Карнобат – изтичащ мандат;
5.1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Плевен – свободна длъжност.

5.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от  Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства;  декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

5.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

5.4. Внася предложението по т. 5.1 в заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 29.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-6. ОТНОСНО: Заявление от Николина Георгиева Янчева - съдия в Административен съд – София - град за отказ от участие в конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №34/06.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 95/16.11.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Приема за сведение заявлението от Николина Георгиева Янчева - съдия в Административен съд – София – град за отказ от участие в конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд. 

6.2. Отказът на кандидата да се обяви на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури".

Р-7. ОТНОСНО: Доклад от главен експерт в дирекция „Правна“ в АВСС, относно Решение №13591/14.10.2019 г. по адм. дело №5879/2019 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав, образувано по касационна жалба на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет срещу Решение №3054/01.03.2019 г. по адм. дело №3232/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7. Приема за сведение решение №13591/14.10.2019 г. по адм. дело №5879/2019 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав. 

Р-8. ОТНОСНО: Доклад от главен експерт в дирекция „Правна“ в АВСС, относно Определение №13907/17.10.2019 г. по адм. дело №10313/2019 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав, образувано по частна жалба на Владимир Атанасов Пензов срещу Определение №6275/24.04.2019 г. по адм. дело №8866/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8. Приема за сведение определение №13907/17.10.2019 г. по адм. дело №10313/2019 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав. 

Р-9. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове 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 – търговска колегия. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) редовен член – съдия в апелативен съд-търговска колегия, на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Иво Димитров Димитров.

9.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член – съдия в апелативен съд-търговска колегия, на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Анелия Драганова Цанова.

9.3. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 29.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-10. ОТНОСНО: Обсъждане на предложениe за разкриване на 4 (четири) щатни длъжности „младши съдии“ в Софийския градски съд.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 0 гласа „За“ и 11 гласа „Против“ предложението за разкриване на 4 (четири) щатни длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Изразява отрицателно становище по предложението за разкриване на 4 (четири) щатни длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд. 

Мотиви: Въпросът със свободните длъжности за младши съдии и обявяването им на конкурс се решава веднъж годишно при извършване на планирането по реда н а чл. 177 от ЗСВ. За да се направи обоснована преценка за необходимостта от оптимизиране на щата за младши съдии в окръжните съдилища следва да се извърши цялостен преглед и анализ на данните в рамките на предстоящото всеобхватно планиране на длъжностите за младши съдии.  Новоразкритите  длъжности за младши съдии в Софийски градски съд биха се обявили на конкурс едва след три месеца, като ще се заемат най-рано след година и половина, поради което разкриването на нови длъжности за младши магистрати към настоящия момент е необосновано. Преценката за преразпределение на щата на младшите магистрати в страната следва да обхване всички окръжни съдилища, като се извърши мащабно, а не само за отделни органи на съдебна власт, в рамките на предстоящото през месец ноември всеобхватно планиране на длъжности за младши съдии за обявяването им на конкурс до края на месец януари 2020 г. съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 2 от ЗСВ.

10.2  Изпраща решението по т. Р-10.1 на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, за сведение. 

Р-11. ОТНОСНО: Писмо вх. №ВСС-11499/03.10.2019 г. от административния ръководител на Районен съд - Перник относно откриване на процедура за преназначаване на магистрат, по реда на чл. 194, ал.1 от ЗСВ, от Районен съд - Добрич в Районен съд - Перник.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 7 гласа „За“ и 4 гласа „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1 ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за откриване на процедура за преназначаване на 1 (един) съдия по реда на чл. 194, ал.1 от ЗСВ, от Районен съд - Добрич в Районен съд - Перник.

11.2. Решението да се предостави на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за сведение и по компетентност.

Р-12. ОТНОСНО: Писмо вх. №ВСС-9516/30.07.2019 г. от административния ръководител на Районен съд - Провадия относно увеличаване на щатната численост с 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Провадия.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1 ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за увеличаване на щатната численост с 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия чрез съкращаването й от Районен съд - Разлог.

12.2. Решението да се предостави на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за сведение и по компетентност.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

С-1. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.
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. 

ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР

С-2. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в  Окръжен съд - Габрово. (вх.№ ВСС-9688/25.07.2018 г.) 
На доклад на г-н Добрин Кючуков
в състав г-жа Десислава Николова и г-жа Женя Димитрова
Приложение: Единен формуляр за атестиране
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1. Отлага разглеждането на т. С-2 от настоящия дневен ред за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора за повишаване на Николай Костадинов Кънчев - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Дулово, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ВСС-12525/17.10.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3. Отлага разглеждането на т. С-3 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. 

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Стара Загора за повишаване на Иван Христов Режев - съдия в Районен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ВСС-12562/18.10.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Христов Режев - съдия в Районен съд - Стара Загора, 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. 

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 05.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Варна за повишаване на Валентин Тодоров Пушевски - съдия в Районен съд - Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.  (вх.№ ВСС-8315/02.07.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентин Тодоров Пушевски - съдия в Районен съд - Варна, 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 05.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - София за повишаване на Росина Николаева Дончева - съдия в Окръжен съд - София, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-4691/11.04.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росина Николаева Дончева - съдия в Окръжен съд - София, 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. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 05.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-7. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Разлог за повишаване на Искра Кирилова Трендафилова - съдия в Районен съд - Разлог, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.  (вх.№ ВСС-11856/07.10.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Искра Кирилова Трендафилова - съдия в Районен съд - Разлог, 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. 

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 05.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Плевен за периодично атестиране на Емил Стефанов Банков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Плевен. (вх.№ ВСС-12477/17.10.2019 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 Емил Стефанов Банков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Плевен, за периода 28.10.2014 г. – 28.10.2019 г. 

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

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Плевен за периодично атестиране на Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Плевен. (вх.№ ВСС-12481/17.10.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. 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 Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Плевен, за периода 28.10.2014 г. – 28.10.2019 г.

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

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Плевен за периодично атестиране на Стефан Асенов Данчев - съдия в Окръжен съд - Плевен. (вх.№ ВСС-12490/17.10.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. 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 Стефан Асенов Данчев - съдия в Окръжен съд - Плевен, за периода 28.10.2014 г. – 28.10.2019 г.

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

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Плевен за периодично атестиране на Весела Любомирова Сахатчиева - съдия в Окръжен съд - Плевен. (вх.№ВСС-12489/17.10.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. 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 Весела Любомирова Сахатчиева - съдия в Окръжен съд - Плевен, за периода 28.10.2014 г. – 28.10.2019 г.

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

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Русе за периодично атестиране на Палма Василева Тараланска - Петкова - съдия в Окръжен съд - Русе. (вх.№ВСС-9242/23.07.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. 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 Палма Василева Тараланска - Петкова - съдия в Окръжен съд - Русе, за периода 01.11.2014 г. – 01.11.2019 г.

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

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Бяла за периодично атестиране на Ивелина Илиева Келлева - Бонева - съдия в Районен съд - Бяла. (вх.№ВСС-5513/07.05.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. 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 Ивелина Илиева Келлева - Бонева - съдия в Районен съд - Бяла, за периода 01.11.2014 г. – 01.11.2019 г. 

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

13.3. Да се уведоми съдия Ивелина Келлева – Бонева за решението на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по ппротокол №32/04.10.2019 г., т. Р-14.5 с оглед на което следва да участва в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия с последната й проведена атестация с протокол на ВСС №10/05.03.2015 г., валидна към момента на произнасяне на Комисията по атестирането на допуснатите участници. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-14. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Андрей Красимиров Георгиев - съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението младши съдия в Софийския градски съд). (вх.№ ВСС-3806/22.03.2019 г.) 
На доклад на г-жа Анелия Маркова 
в състав г-жа Вероника Имова и г-н Драгомир Кояджиков
Приложение: Решение по протокол №31/30.09.2019 г., т. С-16, комплексна оценка "Много добра" - 97  точки, подписана  без възражение

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ предварително атестиране на Андрей Красимиров Георгиев - съдия в Софийския районен съд.  

14.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Андрей Красимиров Георгиев - съдия в Софийския районен съд. 

14.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 29.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

С-15. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Тинка Атанасова Косева - съдия в Административен съд - Варна, във връзка с решение на КАК-СК по протокол №03/28.01.2019 г., т. Р-15.2. (вх.№ ВСС-14508/30.11.2018 г.)
На доклад на г-жа Весела Павлова
в състав г-жа Марина Михайлова и г-жа Атанаска Дишева
Приложение: Решение по протокол №33/14.10.2019 г., т. С-2, комплексна оценка "Много добра" - 95  точки, подписана  без възражение
 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ извънредно атестиране на Тинка Атанасова Косева - съдия в Административен съд - Варна.  

15.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тинка Атанасова Косева - съдия в Административен съд - Варна. 

15.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 29.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ:

           КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ (п)


