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ПРОТОКОЛ №37
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 11.11.2019 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Марина Михайлова, Добрин Кючуков, Десислава Николова,  Олга Керелска, Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Радка Дражева – Първанова, Весела Павлова, Захаринка Тодорова. 

Отсъстват: Веселка Узунова, Красимир Шекерджиев, Женя Димитрова, Атанаска Дишева. 

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: Избор на председател на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Отлага разглеждането на т. Р-1 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.11.2019 г. 

1.2. Приема начален час на редовните заседания на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС всеки понеделник от 10,00 часа. 

Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Динко Карамфилов Хаджиев - съдия в Районен съд - Мадан и и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград, който ще се проведе на 19.11.2019 г. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Динко Карамфилов Хаджиев - съдия в Районен съд - Мадан и и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград. 

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 1.1. на Динко Карамфилов Хаджиев - съдия в Районен съд - Мадан и и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград, за запознаване. 

1.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.1. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - председател на Районен съд – Златоград. 

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.11.2019 г. 

Р-3. 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, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.  (вх.№ВСС-11234/18.09.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. Предлага на Съдийската  колегия на  ВСС ДА ОСВОБОДИ,  на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Димитринка Емилова Купринджийска от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Исперих, считано от датата на вземане на решението. 

3.2. Предлага на Съдийската  колегия на ВСС  ДА ПРЕНАЗНАЧИ,  на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Димитринка Емилова Купринджийска на заеманата преди назначаването й за „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Исперих длъжност „съдия“ в Районен съд -  Исперих, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

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

Р-4. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Исперих. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. 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, Юлияна Василева Цонева – Йорданова – съдия в Районен съд - Исперих, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Исперих, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

Мотиви: Във връзка с подаденото от съдия Димитринка Купринджийска заявление за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Исперих и предсрочното овакантяване на тази длъжност, Комисията служебно събра и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател на съда. Видно от справка за актуалното щатно разписание на РС – Исперих, в органа освен председателя в оставка работят и двама съдии. В изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15 Комисията пристъпи към определяне на старшинството между магистратите, заемащи една и съща длъжност, съобразно разпоредбата на чл. 237, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. Видно от данните по кадровите досиета на магистратите, съдия Юлияна  Василева Цонева - Йорданова притежава  ранг „съдия във ВКС и ВАС , а съдия Елица Денчва Бояджиева съответно е с ранг „съдия в АС“. С оглед на така определеното от притежавания ранг старшинство между съдиите, както и съобразно изразеното  писмено съгласие, Комисията счита, че съдия Юлияна Василева Цонева - Йорданова следва да бъде определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен  съд - Исперих.
 
4.2.  ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Габрово за поощряване на Валерия Иванова Аврамова-Христова - и.ф административен ръководител - председател на Районен съд - Севлиево, с отличие: „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303,  ал. 2,  т. 2, б.“а“  и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-12520/2/17.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание                  чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ,  Валерия Иванова Аврамова - Христова -   и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Севлиево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

5.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител -председател на Окръжен съд - Габрово за освобождаване на Валерия  Иванова Аврамова - Христова (родена на 23.11.1954 г.) от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Севлиево, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх. №ВСС-12520/28.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Валерия Иванова Аврамова - Христова от заеманата длъжност „съдия“  в Районен съд - Севлиево, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 24.11.2019 г.

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  19.11.2019 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Севлиево.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 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 №31/23.10.2018г., т. 15, Станислав Иванов Цветков – съдия в Районен съд - Севлиево, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Севлиево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано 24.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

Мотиви: С решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №21/02.07.2019 г. съдия Валерия Иванова Аврамова - Христова е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен  съд – Севлиево.  На 23.11.2019 г.  същата навършва 65-годишна възраст и следва да бъде  освободена от заеманата длъжност  „съдия“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. С оглед на така очерталата се необходимост от определяне на изпълняващ функциите председател на РС – Севлиево, Комисията служебно събра и анализира данните за това. Видно от справка за актуалното кадрово състояние, в органа освен съдия Валерия Аврамова – Христова правораздават още трима съдии. В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №31/23.10.2018 г., т. 15 Комисията пристъпи към определяне на старшинството между магистратите съгласно разпоредбата на чл. 237 от ЗСВ, като установи, че двама от тях, съдия Гергана Николаева Божилова и съдия Станислав Иванов Цветков са с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, а съдия Христо Николов Христов е с ранг „съдия в ОС“.  С оглед на това, че двамата по-старши съдии имат равни длъжности и ранг, Комисията, за да определи старшинството между тях, взе предвид следващият разписан в разпоредбата на чл. 237, ал. 1, т. 4 от ЗСВ критерий, а именно: прослужено време на заеманата длъжност. Съдия Гергана Николаева Божилова е с най-продължителен стаж - 21 г., 0 м., 25 д, като същата заявява писмено, че не е съгласна да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда. Съдия Станислав Иванов Цветков има прослужено време в органа – 14 г., 5 м., 6 д. и изразява писмено съгласието си да бъде определен да изпълнява административно-ръководните функции до встъпване в длъжност на нов председател. С оглед на гореизложеното, Комисията счита, че съдия Станислав Иванов Цветков следва да бъде определен за изпълняващ функциите  „административен ръководител – председател” на Районен  съд - Севлиево.

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-8. ОТНОСНО: Протокол от Общо събрание на съдиите в Административен съд София-град, проведено на 29.10.2019 г.,  във връзка с промяна в Правилата за разпределение на делата и преразпределение на висящите дела на съдия Росица Борисова Бузова. (вх. № ВСС-12559/18.10.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Приема за сведение Протокола от Общото събрание на съдиите в Административен съд София - град, проведено на 29.10.2019 г.,  във връзка с промяна в Правилата за разпределение на делата и преразпределение на висящите дела на съдия Росица Борисова Бузова. 

8.2. Предоставя Протокола от Общото събрание на съдиите в Административен съд София – град на Съдийската колегия на ВСС за заседанието, насрочено на 19.11.2019 г., за сведение. 

Р-9. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Правна“ в АВСС относно Решение №14791/04.11.2019 г. по адм. дело №8272/2017 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, образувано по жалби на Величка Маринкова, Петър Гунчев и Карамфила Тодорова срещу решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №27/27.06.2017 г.,        т. 2.1 и т. 2.2.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9. Приема за сведение Решение №14791/04.11.2019 г. по адм. дело №8272/2017 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, образувано по жалби на Величка Маринкова, Петър Гунчев и Карамфила Тодорова срещу решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №27/27.06.2017 г., т. 2.1 и т. 2.2.

Р-10. ОТНОСНО: Решение №14615/30.10.2019 г. по адм. дело №9273/2019 г. на Върховния административен съд - Шесто отделение, образувано по жалба на Мирослава Стефанова Тодорова срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №23/16.07.2019 г., т.22.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. Приема за сведение Решение №14615/30.10.2019 г. по адм. дело №9273/2019 г. на Върховния административен съд - Шесто отделение, образувано по жалба на Мирослава Стефанова Тодорова срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №23/16.07.2019 г., т. 22. 

10.2. Внася Решение №14615/30.10.2019 г. по адм. дело №9273/2019 г. на Върховния административен съд - Шесто отделение, образувано по жалба на Мирослава Стефанова Тодорова срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №23/16.07.2019 г., т. 22 в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне, във връзка с указанията, дадени в решението. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Предварително атестиране на Орлин Руменов Чаракчиев - съдия в Районен съд - Варна (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд - Варна). (вх.№ ВСС-4054/28.03.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 от ЗСВ за провеждане на предварително атестиране на Орлин Руменов Чаракчиев - съдия в Районен съд - Варна.

1.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Орлин Руменов Чаракчиев - съдия в Районен съд - Варна. 

1.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Орлин Руменов Чаракчиев - съдия в Районен съд - Варна, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-2. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мария Георгиева Коюва - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ВСС-15280/12.12.2018 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2. Отлага разглеждането на т. С-2 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.11.2019 г. 

С-3. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Васил Маринов Петков – и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд – Ямбол. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат 9 гласа „За“ 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. 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 Васил Маринов Петков – и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол. 

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" – 99 (деветдесет и девет) точки на Васил Маринов Петков – и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол. 

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Васил Маринов Петков – и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол, резултатите от атестирането, за запознаване. 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Бургас за повишаване на Веселин Валентинов Енчев - съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-11802/04.10.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Валентинов Енчев - съдия в Административен 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. 

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

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - София-град за повишаване на Димитрина Маринова Петрова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-13140/04.11.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитрина Маринова Петрова - съдия в Административен съд - София-град, 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. 

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

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Свищов за повишаване на Стела Дянкова Бъчварова - съдия в Районен съд - Свищов, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-13127/01.11.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела Дянкова Бъчварова - съдия в Районен съд - Свищов, 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 12.11.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - София-град за периодично атестиране на Маргарита Димитрова Йорданова - Цвяткова - съдия в Административен съд – София - град. (вх.№ ВСС-13368/06.11.2019 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 Маргарита Димитрова Йорданова - Цвяткова - съдия в Административен съд – София - град, за периода 03.11.2014 г. – 03.11.2019 г. 

7.2. Да се изискат от административния ръководител на Административен съд – София - град необходимите документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата.

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Милена Маринова Несторова - Дичева - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ВСС-13212/04.11.2019 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 Милена Маринова Несторова - Дичева - съдия в Административен съд - Пловдив, за периода 29.10.2014 г. – 29.10.2019 г. 

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

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Татяна Иванова Петрова - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-13216/04.11.2019 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 Татяна Иванова Петрова - съдия в Административен съд - Пловдив, за периода 19.10.2014 г. – 19.10.2019 г. 

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

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Мариана Михайлова Михайлова - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-13213/04.11.2019 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 Мариана Михайлова Михайлова - съдия в Административен съд - Пловдив, за периода 29.10.2014 г. – 29.10.2019 г. 

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

С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-13217/04.11.2019 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 Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд - Пловдив, за периода 29.10.2014 г. – 29.10.2019 г.

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

С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Здравка Георгиева Диева - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ВСС-13214/04.11.2019 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 Здравка Георгиева Диева - съдия в Административен съд - Пловдив, за периода 29.10.2014 г. – 29.10.2019 г.

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

С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Величка Атанасова Георгиева - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-13215/04.11.2019 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 Величка Атанасова Георгиева - съдия в Административен съд - Пловдив, за периода 29.10.2014 г. – 29.10.2019 г.

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

С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Георги Христов Пасков - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-13207/04.11.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. 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 Георги Христов Пасков - съдия в Административен съд - Пловдив, за периода 29.10.2014 г. – 29.10.2019 г.

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

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Перник за периодично атестиране на Валери Митков Ненков - съдия в Районен съд - Перник. (вх.№ ВСС-13211/04.11.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. 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 Валери Митков Ненков - съдия в Районен съд - Перник, за периода 11.11.2014 г. – 11.11.2019 г.

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

С-16. ОТНОСНО: Предложение от Зорница Маринова Ангелова - съдия в Окръжен съд - Ловеч за периодично атестиране. (вх.№ ВСС-13222/04.11.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, Зорница Маринова Ангелова - съдия в Окръжен съд - Ловеч, за периода 11.11.2014 г. – 11.11.2019 г.

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

С-17. ОТНОСНО: Предложение от Пламен Иванов Пенов - съдия в Окръжен съд - Ловеч за периодично атестиране. (вх.№ ВСС-13223/04.11.2019 г.)

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, процедура за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, Пламен Иванов Пенов - съдия в Окръжен съд - Ловеч, за периода 01.10.2014 г. – 01.10.2019 г.

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-18. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в  Районен съд – Шумен. (вх.№ ВСС-2440/04.04.2018 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 Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в  Районен съд – Шумен. 

18.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в  Районен съд – Шумен. 

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

С-19. 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:

19.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в  Окръжен съд - Габрово. 

19.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в  Окръжен съд - Габрово. 

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

С-20. 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:

20.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър. 

20.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър. 

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

С-21. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Апелативен съд – Пловдив. 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

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

21.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Апелативен съд - Пловдив. 

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


ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ:
            ВЕРОНИКА ИМОВА (п)




