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ПРОТОКОЛ №4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 10.02.2020 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Весела Павлова, Мария Димитрова Кавракова – Аршева,  Десислава Николова, Женя Димитрова, Веселка Узунова, Марина Михайлова, Красимир Шекерджиев, Радка Дражева – Първанова. 

Отсъстват: Олга Керелска, Атанаска Дишева, Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Захаринка Тодорова. 

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 с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и  конкурсите допълнителни точки Р-12, Р-13, Р-14, Р-15, С- 9. 

РАЗНИ

Р-1. 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 Пенка Николаева Братанова -  заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Кюстендил, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Окръжен съд - Кюстендил, който ще се проведе на 18.02.2020 г. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Пенка Николаева Братанова -  заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Кюстендил. 

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 1.1. на Пенка Николаева Братанова -  заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Кюстендил, 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 Окръжен съд – Кюстендил. 

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.02.2020 г. 

Р-2. ОТНОСНО:  Предложение от председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Стоил Христов Сотиров - съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а“  и  ал. 3, т. 1 от ЗСВ (вх.№ВСС-1218/30.01.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание                  чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗСВ  и  чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ,  Стоил Христов Сотиров – съдия  във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

2.2.  Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предостави решението по         т. 2.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №2/30.01.2020 г., т. 5.

2.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-3. ОТНОСНО:  Предложение от председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Стоил Христов Сотиров (роден на 28.02.1955 г.) от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-1218/30.01.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Стоил Христов Сотиров от заеманата длъжност „съдия“  във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 29.02.2020 г.

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  18.02.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител -председател на Апелативен съд - Велико Търново за поощряване на Румян Жеков Христов - съдия в Апелативен съд - Велико Търново, 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, буква “а“  от ЗСВ и  чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-1243/31.01.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание                  чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Румян Жеков Христов - съдия в Апелативен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

4.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предостави решението по                  т. 4.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №2/30.01.2020 г., т. 5.

4.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на  Апелативен съд - Велико Търново за освобождаване на Румян Жеков Христов (роден на 22.02.1955 г.) от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Велико Търново , на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ВСС-1243/31.01.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румян Жеков Христов от заеманата длъжност „съдия“  в Апелативен съд - Велико Търново, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 23.02.2020 г.

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  18.02.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител -председател на Софийския градски съд за поощряване на Димана Николова Йосифова - съдия в Софийския градски съд, 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, буква “а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ВСС-1263/31.01.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание                  чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ Димана Николова Йосифова - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

6.2.  Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предостави решението по                  т. 6.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №2/30.01.2020 г., т. 5.

6.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския градски съд за освобождаване на Димана Николова Йосифова (родена на 15.03.1955 г.) от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ВСС-1263/31.01.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димана Николова Йосифова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 16.03.2020 г.

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  18.02.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд - наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №49/05.12.2017 г. (обн. ДВ, бр.01/02.01.2018г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат със 7 гласа „За“и 1 глас „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПОВИШИ, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с §9 от ПР на Наредба №1 от 9 февруари 2017 г., Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд-наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

Мотиви: С решение по пр. 1/21.01.2020 г. Съдийската колегия на ВСС приключи, на основание чл. 43, ал. 2 /отм./ във връзка с §9 от ПР на Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. (изм. с ДВ, бр. №37/07.05.2019 г.), конкурсната процедура по обявения с решение на колегията по пр. №49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд-наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 10.01.2020 г. Към посочената дата в този орган на съдебната власт са били налице 3 (три) свободни длъжности, които попадат в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като са овакантена по време на провеждане на конкурса (обн. в ДВ, бр. 01/02.01.2018 г.). На едната длъжност,  освободена от съдия Галина Владимирова Захарова, поради назначаването й на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховен касационен съд, считано от 13.11.2018 г., с решение по пр. № 1/21.01.2020 г. Съдийската колегия на ВСС повиши Елена Кръстева Каракашева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – София. 
На втората длъжност,  освободена от съдия Капка Василева Костова, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ считано от  02.05.2019 г., Комисията по атестирането и конкурсите предложи на Съдийската колегия на ВСС да бъде повишен Даниел Атанасов Луков – съдия във Военен съд - Пловдив. С решение по пр. 03/04.02.2020 г., т.5, Съдийската колегията не прие предложението на Комисията, за повишаване на съдия Даниел Луков. Същевременно, в същото заседание, по следващата т. 6, Колегията прие решение за повишаване във Върховния касационен съд-наказателна колегия на Деница Вълкова-Петкова – административен ръководител-председател на Апелативен съд-Бургас. С оглед на изложеното, Комисията счита освободената от съдия Капка Костова длъжност за усвоена от повишаването на Деница Вълкова - Петкова във Върховния касационен съд-наказателна колегия. 
	Третата длъжност, която попада в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е освободена от съдия Красимир Иванов Харалампиев, считано от 19.08.2019 г., която към настоящия момент остава незаета.
Съобразно наличието на овакантена в срока на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ съдийска длъжност във Върховен касационен съд - наказателна колегия, са налице предпоставките за пристъпване към назначаване по този ред на следващия по реда на класирането кандидат, отговарящ на условията, разписани в чл. 43, ал. 5 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. ( обн. в ДВ, бр. 17 /21.02.2017 г.).
Следващият по реда на класирането кандидат Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, заявила съгласие за повишаването й по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във Върховен касационен съд - наказателна колегия е получила крайна оценка в конкурсната процедура много добър „5.63. Същата отговаря на условията на чл. 191 от ЗСВ, а именно прослужила е минимум 3 (три) години на заеманата длъжност. По отношение на нея има прието становище от Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което обобщеният извод е, че притежава в пълнота необходимите нравствени качества за заемане на длъжността „съдия“ във Върховен касационен съд - наказателна колегия. 
С оглед на изложеното, Комисията счита, че са изпълнени всички условия за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ и Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд следва да бъде повишена в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд - наказателна колегия.

8.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ВЪЗЛОЖИ на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

8.3. Решението по т. 8.1 подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

8.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.02.2020 г., за  разглеждане и произнасяне.

Р-9. ОТНОСНО: Жалба от Стоян Атанасов Германов до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.2 от протокол №2/28.01.2020 г. (вх.№ВСС-1518/03.02.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9. Приема за сведение жалбата от Стоян Атанасов Германов до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.2 от протокол №2/28.01.2020 г.. 

Р-10. ОТНОСНО: Жалба от Благой Гавраилов Потеров до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.1 от протокол №2/28.01.2020 г. (вх.№ВСС-1669-19/03.02.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10. Приема за сведение жалбата от Благой Гавраилов Потеров до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.1 от протокол №2/28.01.2020 г..

Р-11. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от Мариета Неделчева - национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела на Република България (НСММСНД), за провеждане на Годишната среща на НСММСНД на 28.02.2020 г. в сградата на Висшия съдебен съвет. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. ОДОБРЯВА провеждането на Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) на 28.02.2020 г., от 10,00 ч. в сградата на ВСС.

11.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в срещата по т. 1 следните членове на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС: 
	- Мария Кавракова – Аршева и Красимир Шекерджиев - членове на КАК-СК; 

11.3. Поканата за участие в срещата по т. 1 да се предостави на членовете на Съдийската колегия на ВСС. 

11.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 18.02.2020 г. за определяне на участници. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за повишаване на Гергана Велчова Кирова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ВСС-1249/31.01.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гергана Велчова Кирова - съдия в Софийския районен съд, 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. 

1.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г. за разглеждане и произнасяне.

С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Севлиево за повишаване на Христо Николов Христов - съдия в Районен съд - Севлиево, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ВСС-15576/20.12.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Николов Христов - съдия в Районен съд - Севлиево, 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. 

2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г. за разглеждане и произнасяне.

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Шумен за повишаване на Жанет Марчева Христова - съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ВСС-1312/03.02.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Жанет Марчева Христова - съдия в Районен съд - Шумен, 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 18.02.2020 г. за разглеждане и произнасяне.

С-4. ОТНОСНО: Предложение от Ивелина Христова Христова - Желева - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ВСС-1313/03.02.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивелина Христова Христова - Желева - съдия в Районен съд - Варна, 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 18.02.2020 г. за разглеждане и произнасяне.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-5. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Галя Иванова Митева - съдия в  Районен съд - Добрич. (вх.№ ВСС-12231/11.10.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Галя Иванова Митева - съдия в  Районен съд - Добрич. 

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

5.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-6. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева - съдия в Административен съд - Монтана. (вх.№ВСС-5079/19.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева - съдия в Административен съд - Монтана. 

6.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева - съдия в Административен съд - Монтана. 

6.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-7. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Рени Цветанова Славкова - съдия в Административен съд - Монтана. (вх.№ВСС-5083/19.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Рени Цветанова Славкова - съдия в Административен съд - Монтана. 

7.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Рени Цветанова Славкова - съдия в Административен съд - Монтана. 

7.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-8. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Мария Николаевна Ницова - съдия в Административен съд - Монтана. (вх.№ВСС-5081/19.04.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), ДА ПРОВЕДЕ периодично атестиране на Мария Николаевна Ницова - съдия в Административен съд - Монтана. 

8.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Николаевна Ницова - съдия в Административен съд - Монтана. 

8.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Р-12. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №4/05.02.2020 г. на Комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС относно предоставяне на предложения за нови дейности и/или нови щатни бройки за периода 2021-2023 г., които до сега не са предвиждани в бюджета на ВСС, както и информация за броя на младшите магистрати по чл. 179 от ЗСВ за същия период.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

 КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. Изпраща изготвената информация, ведно с приложенията, на Комисия „Бюджет и финанси“, за сведение. 

Мотиви: По отношение на дейностите по атестирането – със ЗИД на ЗСВ, обн. в  ДВ, бр. 11/07.02.2020 г. се въвеждат промени в областта на атестирането на магистрати, но същите не очертават нови дейности, които досега не са предвиждани по бюджета на ВСС и нямат характер на постоянни и текущи разходи.

Р-13. ОТНОСНО: Жалба от Ивайло Петров Николов до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.3 от протокол №2/28.01.2020 г. (вх.№ВСС-2015/05.02.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
13. Приема за сведение жалбата от Ивайло Петров Николов до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.3 от протокол №2/28.01.2020 г.

Р-14. ОТНОСНО: Жалба от Валентин Димитров Бойкинов - съдия в Софийския градски съд до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 12.5 от протокол №2/28.01.2020 г. (вх.№ ВСС-5/04.02.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
14. Приема за сведение жалбата от Валентин Димитров Бойкинов - съдия в Софийския градски съд до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 12.5 от протокол №2/28.01.2020 г.

Р-15. ОТНОСНО: Жалба от Нина Стойчева Янакиева - съдия в Софийския градски съд, до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 12 от протокол №2/28.01.2020 г. (вх.№ ВСС-1506/06.02.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
15. Приема за сведение жалбата от Нина Стойчева Янакиева - съдия в Софийския градски съд, до Върховния административен съд срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 12 от протокол №2/28.01.2020 г.

С-9. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Розалия Красимирова Шейтанова - съдия в Окръжен съд – Пловдив. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, във връзка с §72, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), ДА ПРОВЕДЕ извънредно атестиране на Розалия Красимирова Шейтанова - съдия в Окръжен съд - Пловдив.  

9.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Розалия Красимирова Шейтанова - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 

9.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 18.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

С-10. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по атестационни състави.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. При спазване принципа на случайния избор да се разпределят по атестационни състави преписките по открити процедури за атестиране на магистрати. (При разпределението на преписките не участва г-жа Атанаска Дишева).

бр.
ОСВ
Магистрат
Длъжност
КАК-СЪСТАВ
1
АдС София-област
Емил Любчов Димитров
Съдия
Весела Павлова 
Захаринка Тодорова
Марина Михайлова

2
АдС София-град 
Стефан Диев Станчев
Съдия
Весела Павлова
Захаринка Тодорова
Марина Михайлова
 
3
АдС София-град 
Елица Мичева Райковска
Съдия
Марина Михайлова
Захаринка Тодорова
Весела Павлова
 
4
АдС Пловдив
Татяна Иванова Петрова
Съдия
Захаринка Тодорова
Марина Михайлова
Весела Павлова
 
5
АдС Пловдив
Георги Христов Пасков
Съдия
Весела Павлова
Захаринка Тодорова 
Марина Михайлова
 
6
АдС Пловдив
Величка Атанасова Георгиева
Съдия
Захаринка Тодорова
Весела Павлова
Марина Михайлова

7
АдС Пловдив
Здравка Георгиева Диева
Съдия
Марина Михайлова
Захаринка Тодорова
Весела Павлова
 
8
АдС Пловдив
Йордан Росенов Русев
Съдия
Захаринка Тодорова
Марина Михайлова
Весела Павлова
 
9
АдС Пловдив
Мариана Михайлова Михайлова
Съдия
Марина Михайлова
Захаринка Тодорова
Весела Павлова
 
10
АдС Пловдив
Милена Маринова Несторова-Дичева
Съдия
Весела Павлова
Захаринка Тодорова
Марина Михайлова
 
11
АдС Варна
Веселина Тенчева Чолакова
Съдия
Весела Павлова
Захаринка Тодорова
Марина Михайлова
 
12
АдС Варна
Ивета Жикова Пекова
Съдия
Захаринка Тодорова
Весела Павлова
Марина Михайлова
 
13
АдС Велико Търново
Мария Добрева Василева-Данаилова
Съдия
Марина Михайлова
Захаринка Тодорова
Весела Павлова
 
14
АдС Велико Търново
Евтим Станчев Банев
Съдия
Весела Павлова
Захаринка Тодорова
Марина Михайлова
 
15
АдС Бургас 
Марина Христова Николова
Съдия/ прокурор
Марина Михайлова
Захаринка Тодорова
Весела Павлова
 



10.2. Да се уведомят атестираните магистрати за определения им атестационен състав и за възможността да заявят отвод на членовете на атестационния състав, на основание чл. 57 от Наредбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ:
            ВЕСЕЛА ПАВЛОВА (п)

