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ПРОТОКОЛ №36
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 04.11.2019 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

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания 
по дневния ред 

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 допълнителна точка Р-16. 

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Вероника Имова и г-н Красимир Шекерджиев, членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за промяна на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №18/04.10.2016 г., изм. и доп. с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №36/20.11.2018 г. и пр. №2/22.01.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ и 2 гласа „Против“

КОМИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ИЗМЕНИ И ДОПЪЛНИ Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС в частта относно необходимия кворум за провеждане на заседанията й, както и необходимото мнозинство за вземане на решения, като:

В чл. 5, ал. 2 текстът „с мнозинство повече от половината от общия брой членове на Комисията“ се заменя с израза „с мнозинство повече от половината от реално избраните членове на Комисията“, като разпоредбата добива следната редакция:
Чл. 5 (2) Решението за избор на председател и заместник-председател се взема с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от реално избраните членове на Комисията.

1.2. В чл. 13, ал. 1 текстът „повече от половината от общия брой на членовете от състава“ се заменя с израза „повече от половината от реално избраните членове от състава“, като разпоредбата добива следната редакция:

Чл. 13 (1) Комисията заседава, ако присъстват повече от половината от реално избраните членове от състава. 

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

Р-2. ОТНОСНО: Планиране на длъжностите „младши съдия“ в окръжните съдилища, на основание чл. 177 във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме извършеното планиране на длъжността „младши съдия“ в окръжните съдилища.

Р-3. ОТНОСНО: Заявление от Светозар Любомиров Георгиев - съдия в Районен съд - Бяла Слатина и от Ивайло Генов Йорданов - съдия в Районен съд - Ихтиман, за преместване по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. (вх.№ВСС-12836/25.10.2019 г.) 
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 ПРЕМЕСТИ, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Светозар Любомиров Георгиев - съдия в Районен съд - Бяла Слатина на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман и  Ивайло Генов Йорданов - съдия в Районен съд – Ихтиман, с ранг „съдия в АС“ на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС“, считано от датата на встъпване в длъжност.

Мотиви: Комисията е сезирана с молба от Светозар Любомиров Георгиев - съдия в Районен съд - Бяла Слатина и Ивайло Генов Йорданов - съдия в Районен съд – Ихтиман, за преместването им без конкурс, по смисъла на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
Административните ръководители на Районен съд - Бяла Слатина и Районен съд – Ихтиман, изразяват съгласие за размяната на подалите молби магистрати.
Съобразно гореизложеното, Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия намира, че е изпълнен фактическият състав на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ и преместването на съдиите от двата органа на съдебна власт е основателно. 

3.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да възложи на преместените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, както и да изготвят актовете по обявените за решаване дела.

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

Р-4. ОТНОСНО: Молба от Н. Г. Р. с вх. №ВСС-12746/24.10.2019 г. за становище и контрол на искане за отвод на съдебен състав.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Оставя без разглеждане молбата от Н. Г. Р. с вх. №ВСС-12746/24.10.2019 г. за становище и контрол на искане за отвод на съдебен състав.

Мотиви: Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС не осъществява контрол върху правораздавателната дейност на съдилищата и доколкото молбата за отвод се отнася до висящо дело, то същата е адресирана до компетентния орган. 

4.2. Да се уведоми подателят на молбата за решението на комисията. 

Р-5. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районен съд - Пирдоп, поради изтичащ на 13.11.2019 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. 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, Симеон Горанов Гюров - административен ръководител - председател на Районен съд - Пирдоп, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Пирдоп, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 14.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

5.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-6. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районен съд - Варна, поради изтичащ на 19.11.2019 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. 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, Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд - Варна, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 20.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

6.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-7. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районен съд – Стара Загора, поради изтичащ на 19.11.2019 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. 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, Милена Кирова Костова - Колева - административен ръководител - председател на Районен съд – Стара Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 20.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

7.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-8. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районен съд – Крумовград, поради изтичащ на 20.11.2019 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. 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, Марин Митков Чорбаджийски - административен ръководител - председател на Районен съд - Крумовград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Крумовград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 21.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

8.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-9. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районен съд – Разград, поради изтичащ на 21.11.2019 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. 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, Маргарита Христова Новакова - административен ръководител - председател на Районен съд - Разград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 22.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

9.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-10. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районен съд – Бяла, поради изтичащ на 24.11.2019 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. 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, Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова - административен ръководител - председател на Районен съд - Бяла, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Бяла, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 25.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

10.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-11. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите - участници в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №9/12.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. №24/22.03.2019 г.), както и предложение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ДОПУСКА, на основание чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ,  до участие в процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 9/12.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.) следните кандидати:           
Административен ръководител –– председател на 
Окръжен съд  - Търговище

ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ

ВХ.№

ИМЕ

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ КЪМ МОМЕНТА

ВСС– 4899/15.04.2019 г.

Мирослав Николов Митев

Съдия в ОС-Търговище

Административен ръководител –– председател на
Районен  съд – Велико Търново

ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ

ВХ.№

ИМЕ

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ КЪМ МОМЕНТА
ВСС–5126/19.04.2019 г.


Младен Петров Димитров

Заместник на административния ръководител – заместник-председател на РС - Велико Търново

11.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал.4 от Закона за съдебната власт, списък с допуснатите кандидати за участие в избора по т. 11.1. на страницата на ВСС в Интернет.

11.3. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор  на административен ръководител – председател на: Окръжен  съд – Търговище и Районен съд – Велико Търново

11.4. ВНАСЯ предложението по т. Р-11.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  05.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-12. ОТНОСНО: Молба от Николина Георгиева Янчева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд - София-град, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. (вх. №ВСС-12559/18.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. ПРЕДЛАГА  на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Николина Георгиева Янчева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд София - град,  с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от  20.11.2019 г.

12.2. ВНАСЯ  предложението в заседанието на Съдийска колегия  на Висшия съдебен съвет, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-13. ОТНОСНО: Заявление от Красимира Иванова Николова - Петрова - съдия в Районен съд - Горна Оряховица за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №21/02.07.2019 г. (обн. ДВ, бр. 53/05.07.2019 г.), конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища - гражданска колегия, както и за прекратяване на откритата, с решение на КАК-СК по протокол №32/04.10.2019 г, т. Р-14.2, процедура по извънредно атестиране. (вх. № ВСС-11991/31.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Приема за сведение заявлението от Красимира Иванова Николова - Петрова - съдия в Районен съд - Горна Оряховица за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №21/02.07.2019 г. (обн. ДВ, бр. 53/05.07.2019 г.), конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища - гражданска колегия

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

13.3. Предлага на Съдийската колегия да прекрати откритата с решение на КАК-СК по протокол №32/04.10.2019 г, т. Р-14.2, процедура по извънредно атестиране на съдия Красимира Иванова Николова – Петрова. 

13.4. Внася предложението по т. 13.3 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-14. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Правна“ относно решение №14235/24.10.2019 г. по адм. дело №13685/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по искане на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за допълване на решение №7762/23.05.2019г., постановено по адм. дело №13685/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. Приема за сведение решение №14235/24.10.2019 г. по адм. дело №13685/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение.

14.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да остави без уважение молбата на Гергана Иванова Кратункова-Димитрова за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, като неоснователна.

14.3. Внася предложението по т. 14.2. в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-15. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Правна“ относно решение №14574/30.10.2019 г. по адм. дело №1418/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалби на Стоян Атанасов Германов против решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 4.2 от протокол №3/29.01.2019 г. по т. 4.2 от протокол №4/05.02.2019 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 11 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме за сведение решение 14574/30.10.2019 г. по адм. дело №1418/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалби на Стоян Атанасов Германов.

15.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да укаже на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС да изготви становище за нравствените качества на Стоян Атанасов Германов. 

15.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

ВЪЗРАЖЕНИЕ

В-1. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 15/14.05.2019 г., т. 6, с което, на основание чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, връща на КАК-СК преписката за придобиване статут на несменяемост на Стела Светлинова Шипковенска - съдия в  Районен съд - Разлог, за изготвяне на нова комплексна оценка.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Стела Светлинова Шипковенска - съдия в  Районен съд - Разлог.

1.2. ПРОВЕЖДА атестиране на Стела Светлинова Шипковенска - съдия в  Районен съд - Разлог и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, нова комплексна оценка „ЗАДОВОЛИТЕЛНА“ –  69 (шестдесет и девет) точки.

1.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, на Стела Светлинова Шипковенска - съдия в  Районен съд - Разлог, резултатите от атестирането, за запознаване.



РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ

С-1. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Разпределение 04.11.2019 - административни съдилища
Съдебен орган 
Магистрат
Длъжност
КАК-СЪСТАВ
АдС Враца 
Миглена Раденкова Петрова
предс. 
З.Тодорова             
В.Павлова                        
 М.Михайлова
АдС Монтана 
Огнян Методиев Евгениев 
предс. 
З.Тодорова             
В.Павлова                        
 А.Дишева
АдС Монтана
Мария Николаевна Ницова 
съдия
З.Тодорова     
В.Павлова           
М.Михайлова
АдС Монтана
Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева
съдия
В.Павлова            
З.Тодорова    
А.Дишева
АдС Монтана
Рени Цветанова Славкова
съдия
З.Тодорова            
В.Павлова         
А.Дишева
АдС Сливен
Слав Иванов Бакалов
предс. 
М.Михайлова         
З.Тодорова      
В.Павлова
АдС Стара Загора 
Стилиян Кирилов Манолов 
съдия/ прокурор
В.Павлова            
З.Тодорова    
М.Михайлова
АдС Велико Търново
Георги Колев Чемширов
предс. 
З.Тодорова        
В.Павлова       
М.Михайлова
АдС Велико Търново 
Ивелина Карчева Янева
съдия
М.Михайлова        
З.Тодорова      
А.Дишева
АдС Варна    
Елена Атанасова Янакиева
предс. 
В.Павлова        
З.Тодорова      
М.Михайлова
АдС Варна
Марияна Димитрова Ширванян
съдия
А.Дишева        
З.Тодорова      
В.Павлова
АдС Добрич
Нели Иванова Каменска
съдия
З.Тодорова                   
В.Павлова            
А.Дишева
АдС Силистра
Маргарита Русева Славова
предс. 
М.Михайлова         
З.Тодорова                   
А.Дишева
АдС Разград
Марин Димитров Маринов
съдия
В.Павлова        
М.Михайлова       
З.Тодорова
АдС Благоевград
Стоянка Иванова Пишиева - Сахатчиева
съдия
М.Михайлова         
З.Тодорова                   
В.Павлова
АдС София-град
Камелия Славчева Серафимова
съдия
З.Тодорова             
В.Павлова         
А.Дишева
АдС София-град
Анета Христова Юргакиева - Георгиева
съдия
М.Михайлова           
З.Тодорова               
В.Павлова
АдС София-област
Мария Христова Желязкова 
съдия
З.Тодорова              
М.Михайлова             
А.Дишева
АдС Хасково 
Росица Веселинова Чиркалева - Иванова 
съдия
В.Павлова               
З.тодорова                  
М.Михайлова
АдС Кърджали 
Виктор Динев Атанасов 
съдия
З.Тодорова                        
А.Дишева                 
В.Павлова
АдС Шумен
Маргарита Йорданова Стергиовска
съдия
М.Михайлова           
З.Тодорова               
В.Павлова
АдС Шумен
Христинка Данчева Димитрова
съдия
В.Павлова          
З.Тодорова          
А.Дишева
АдС София-град 
Теодора Любомирова Георгиева
съдия/ прокурор
З.Тодорова        
М.Михайлова  
А.Дишева
АдС Благоевград
Иван Бориславов Шекерлийски
съдия
М.Михайлова        
З.Тодорова               
В.Павлова       
Преразпределяне - целия състав
РС Карнобат/ ОС Бургас
Красимир Викторов Сотиров
съдия/ мл.съдия
В.Узунова              
Ж.Димитрова               
Д.Николова
Преразпределяне – докладчик и член на състава
СГС
Любка Емилова Голакова
съдия
Д.Николова              
О.Керелска                
 В.Узунова
СРС
Иванка Петкова Болгурова
съдия
Ж.Димитрова              
Д.Николова                         
В.Узунова
Преразпределяне – докладчик
СРС
Биляна Магделинова Славчева
съдия
Д.Николова         
Ж.Димитрова     
В.Узунова

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-2. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в  Окръжен съд - Габрово. (вх.№ ВСС-9688/25.07.2018 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
2.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в  Окръжен съд - Габрово. 

2.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в  Окръжен съд - Габрово.   

2.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в  Окръжен съд - Габрово, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-3. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Калин Радков Куманов - съдия в  Административен съд София-град. (вх.№ ВСС-8066/26.06.2018 г.) 
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Захаринка Тодорова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Калин Радков Куманов - съдия в  Административен съд София-град. 

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

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Калин Радков Куманов - съдия в  Административен съд София-град, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд - София-град.(вх.№ ВСС-12182/10.10.2018 г.) 
(Гласуването е проведено без участието на г-жа Захаринка Тодорова)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд - София-град. 

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

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд - София-град, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мария Георгиева Коюва - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-15280/12.12.2018 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5. Отлага разглеждането на т. С-5 от настоящи ядневен ред за следващо заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър. (вх.№ ВСС-1901/12.02.2019 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Налице са условията по чл. 196, т. 3 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър. 

6.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър.   

6.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-7. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Апелативен съд – Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. 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 Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Апелативен съд - Пловдив. 

7.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" –  98 (деветдесет и осем) точки на Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Апелативен съд - Пловдив.  

7.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Апелативен съд - Пловдив, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за повишаване на Валентина Жекова Кърпичева - Цинцарска - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-12973/29.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - София-област за периодично атестиране на Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд - София-област. (вх.№ ВСС-12733/24.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 10 гласа „За“

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 Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд – София - област, за периода 04.11.2014 г. – 04.11.2019 г. 
9.2. Да се изискат от административния ръководител на Административен съд – София - област необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-16. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Правна“ относно решение №14647/31.10.2019 г. по адм. дело №15235/2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалби на Жаклин Димитрова Петрова - Комитова, Атанас Симеонов Иванов и Мария Янкова Иванова - Вранеско против решения Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 37/27.11.2018 г. по обявения конкурс за повишаване във Върховния касационен съд, гражданска колегия.

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16. Приема за сведение решение №14647/31.10.2019 г. по адм. дело №15235/2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалби на Жаклин Димитрова Петрова - Комитова, Атанас Симеонов Иванов и Мария Янкова Иванова – Вранеску. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ:

           КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ (п)


