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ПРОТОКОЛ №10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 11.05.2020 г. 

ПРИСЪСТВАТ: Десислава Николова, Женя Димитрова, Веселка Узунова, Марина Михайлова, Олга Керелска, Радка Дражева – Първанова, Захаринка Тодорова, Весела Павлова, Атанаска Дишева. 

Отсъства: Драгомир Кояджиков, Красимир Шекерджиев, Мария Димитрова Кавракова – Аршева, Вероника Имова

На заседанието присъстваха: 
Мария Христова – директор на дирекция „Конкурси на магистрати“
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 допълнителна точка Р-25. 

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект  на становище по чл. 169, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители - заместник-председатели в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Кремена Григорова Борисова - съдия в Административен съд - Шумен - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Шумен. 
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 Кремена Григорова Борисова - съдия в Административен съд - Шумен.  

1.2. Изпраща, на основание чл. 6, ал. 3 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник-председатели в органите на съдебната власт,  становището по т. 1.1. на Кремена Григорова Борисова - съдия в Административен съд - Шумен, за запознаване. 

Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен за назначаване на Кремена Григорова Борисова - съдия в Административен съд - Шумен, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Шумен. (вх.№ВСС-2233/19.02.2020 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 ОПРЕДЕЛИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, 1 длъжност „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ по щата на Административен съд – Шумен чрез трансформиране на 1 свободна длъжност „съдия“, считано от датата на вземане на решението. 

2.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Кремена Георгиева Борисова - съдия в Административен съд - Шумен на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Шумен, 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.
 
2.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-3. ОТНОСНО: Проект  на становище по чл. 169, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители - заместник-председатели в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Добринка Иванова Грибачева – Узунова - съдия в Административен съд - Смолян - кандидат за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Смолян. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Добринка Иванова Грибачева – Узунова - съдия в Административен съд - Смолян.  

3.2. Изпраща, на основание чл. 6, ал. 3 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник-председатели в органите на съдебната власт,  становището по т. 3.1. на Добринка Иванова Грибачева – Узунова - съдия в Административен съд - Смолян, за запознаване. 

Р-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Смолян за назначаване на Добринка Иванова Грибачева – Узунова - съдия в Административен съд - Смолян, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Смолян. (вх.№ВСС-2030/18.03.2020 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 НАЗНАЧИ, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Добринка Иванова Грибачева – Узунова - съдия в в Административен съд - Смолян на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на в Административен съд - Смолян, 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.
 
4.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител-председател на Софийския градски съд за поощряване на Даниела Радкова Стоичкова - съдия  Софийския районен 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“  и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-4094/23.04.2020 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 ПООЩРИ, на основание                  чл. 303, ал. 2,  т. 2, буква “а“  от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Даниела Радкова Стоичкова съдия в Софийски районен 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.

5.2.  Предлага на Съдийската колегия на ВСС да се предостави решението по т. 5.1 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.

5.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-6. ОТНОСНО:  Молба от Даниела Радкова Стоичкова (родена на 19.05.1955 г.) за освобождаване  от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-4157/27.04.2020 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 ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Даниела Радкова Стоичкова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 20.05.2020 г.

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  12.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативния специализиран наказателен съд за поощряване на Димчо Димитров Георгиев - съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, с отличие  „личен почетен знак  първа степен - златен”,  на основание чл. 303,  ал. 2, т. 2, б. „а“  от ЗСВ. (вх.№ВСС-4182/28.04.2020 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 ПООЩРИ, на основание                  чл. 303, ал. 2,  т. 2, буква “а“  от ЗСВ, Димчо Димитров Георгиев съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, 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.

7.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Заявление от Димчо Димитрова Георгиев  (роден на 16.05.1955 г.), за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-4182/28.04.2020 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 да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димчо Димитров Георгиев от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 17.05.2020 г.

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на  12.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-9. ОТНОСНО: Определяне  на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Айтос, поради изтичащ на 18.05.2020 г. мандат.
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 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 Йорданова Дучева – административен ръководител - председател на Районен съд – Айтос, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Айтос, с ранг „съдия в АС“, 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 19.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

9.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-10. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Малко Търново, поради изтичащ на 18.05.2020 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 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 №31/23.10.2018г., т. 15, Чанко Петков П-етков – административен ръководител - председател на Районен съд – Малко Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Малко Търново, 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 19.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

10.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-11. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Казанлък, поради изтичащ на 21.05.2020 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. 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, Радослава Николова Маждракова – административен ръководител - председател на Районен съд – Казанлък, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Казанлък 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 22.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-12. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Сливен, поради изтичащ на 25.05.2020 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. 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, Живка Кирилова Желязкова Спирова – административен ръководител - председател на Районен съд – Сливен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сливен, 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 26.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

12.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-13. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Козлодуй, поради изтичащ на 28.05.2020 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. 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, Цветанчо Димитров Трифонов – административен ръководител - председател на Районен съд – Козлодуй, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Козлодуй 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 29.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-14. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Апелативен съд - Велико Търново, поради изтичащ на 01.06.2020 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. 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, Янко Манолов Янев – административен ръководител - председател на Апелативен съд – Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Велико Търново 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 02.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

14.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-15. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Несебър, поради изтичащ на 01.06.2020 г. мандат.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

15.1. 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, Евгени Мирославов Узунов – административен ръководител - председател на Районен съд – Несебър, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Несебър 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 02.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

15.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
Р-16. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) редовен член – наказателен съдия в апелативен/окръжен съд, на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Христинка Колева Христова-Божкова.

16.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) редовен член – наказателен съдия в апелативен/окръжен съд, на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Нели Георгиева Батанова.

16.3. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член – наказателен съдия в апелативен/окръжен съд, на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Петя Иванова Петрова - Дакова.

16.4. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член – наказателен съдия в апелативен/окръжен съд, на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Красимира Пенева Костова.

16.5. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-17. ОТНОСНО: Решение №4790/23.04.2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по адм. дело №9238/2019 г., срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 31.1 от протокол №25/30.07.2019 г. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

17. Приема за сведение Решение №4790/23.04.2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по адм. дело №9238/2019 г., срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 31.1 от протокол №25/30.07.2019 г. 

Р-18. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на КАК-СК за 2019 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

18.1. Приема годишния доклад за дейностгта на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС за 2019 г. 

18.2. Предоставя годишния доклад за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС за 2019 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС за включване в общия доклад за дейността на ВСС за 2019 г. 

Р-19. ОТНОСНО: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №10/16.03.2020 г., т. т. 18-23 вкл., както и по протокол №13/14.04.2020 г.,                   т.т. 19-24 вкл.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

19.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 62, ал. 2, изр. 1 от АПК и чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на ВСС и на неговата администрация, да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в решенията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №10/16.03.2020 г., т.т. 18-23 вкл., както и по протокол №13/14.04.2020 г., т. т. 19-24 вкл., като в тях изразът „считано от датата на встъпване в длъжност“ се заменя с израза „считано от датата на вземане на решението“.

19.2. За решението да се уведомят заинтересуваните лица.

Мотиви: Налице е несъответствие между действителната и изразената воля на кадровия орган. Разпоредбата на чл.234 от ЗСВ е материалноправна и няма обратно действие. Фактическият състав на нормата се осъществява при кумулативното наличие на всички изрично изброени в нея предпоставки, поради което за миродавен следва да се счита момента на взимане на решението от кадровия орган, в който тези условия са вече настъпили/налице, а не предходен такъв, какъвто се явява встъпването в длъжност на съответния магистрат. Касае се за технически пропуск, довел до логическа непоследователност на взетите решения.

19.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-20. ОТНОСНО: Доклад от главен експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна“ относно решение №5265/04.05.2020 г. по адм. дело №294/2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева - Андреева - съдия в Софийски градски съд, срещу решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 19.27 и по т. 19.37 от протокол №41/10.12.2019 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

20 . Приема за сведение решение №5265/04.05.2020 г. по адм. дело №294/2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева - Андреева - съдия в Софийски градски съд, срещу решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 19.27 и по т. 19.37 от протокол № 41/10.12.2019 г.

Р-21. ОТНОСНО: Доклад от главен експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна“ относно решение №4685/22.04.2020 г. по адм. дело №13046/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Катя Иванова Аспарухова - съдия в Административен съд - София-град срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 7.1 от протокол №24/23.07.2019 г.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

21. Приема за сведение решение №4685/22.04.2020 г. по адм. дело №13046/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Катя Иванова Аспарухова - съдия в Административен съд - София-град срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 7.1 от протокол №24/23.07.2019 г.

Р-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас за поощряване на Нели Генкова Събева - съдия в Апелативен съд - Бургас с отличие 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 ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 
 След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

22.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да ПООЩРИ, на основание                  чл. 303, ал. 2,  т. 2, буква “а“  от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Нели Генкова Събева съдия в Апелативен съд - Бургас, 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.

22.2.  Предлага на Съдийската колегия на ВСС да се предостави решението по т. 22.1 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.

22.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 19.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-23. ОТНОСНО: Молба от Нели Генкова Събева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Бургас, на основание                 чл. 165, ал.1 т.2 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-848/21.01.2020 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

23.1 Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Нели Генкова Събева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.06.2020 г.

23.2 Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на , 19.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне.

Р-24. ОТНОСНО: Жалба от Никола Тодев срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т.11 от протокол №14/28.04.2020 г. относно недопускане до конкурс за младши съдии. (вх.№ВСС-4316/05.05.2020 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

24. Изпраща жалбата от Никола Тодев срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 11 от протокол №14/28.04.2020 г. относно недопускането му до конкурс за младши съдии, на Върховния административен съд, по компетентност. 

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ

С-1. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийския районен съд. (вх.№ ВСС-6252/30.05.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. Налице са условията по чл. 196, т. 1 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.) за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост на Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийския районен съд. 

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийския районен съд. 

1.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийския районен съд, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-2. ОТНОСНО: Придобиване статут на несменяемост на Димитър Петков Димитров - съдия в Районен съд - Шумен. (вх.№ ВСС-14222/23.11.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

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

С-3. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Цветомир Цаков Цветанов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Етрополе (към момента на предложението административен ръководител на Районен съд - Етрополе). 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1.Налице са условията на 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.), за провеждане на периодично атестиране на Цветомир Цаков Цветанов - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд – Етрополе. 

3.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Цветомир Цаков Цветанов - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд – Етрополе. 

3.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Цветомир Цаков Цветанов - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Етрополе, резултатите от атестирането, за запознаване. 

С-4. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Ирена Илкова Янкова - съдия в Административен съд - Стара Загора. (вх.№ ВСС-9393/18.07.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. Налице са условията на 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.), за периодично атестиране на Ирена Илкова Янкова - съдия в Административен съд - Стара Загора. 

4.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" – 96 (деветдесет и шест) точки на Ирена Илкова Янкова - съдия в Административен съд - Стара Загора. 

4.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Ирена Илкова Янкова - съдия в Административен съд - Стара Загора, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Николай Захариев Петров - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-4085/23.04.2020 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 ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Захариев Петров - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземането на решението. 

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-4086/23.04.2020 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 ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Надежда Георгиева Славчева - Андонова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземането на решението. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Дафина Николаева Арабаджиева - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-4088/23.04.2020 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 ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дафина Николаева Арабаджиева - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземането на решението. 

7.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Момчил Александров Найденов - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-4084/23.04.2020 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 ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Момчил Александров Найденов - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземането на решението. 

8.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Враца за повишаване на Неделин Йорданов Захариев - съдия в Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-4114/24.04.2020 г.)
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 ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Неделин Йорданов Захариев - съдия в Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземането на решението. 

9.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

С-10. ОТНОСНО: Предложение от Радостина Владимирова Данаилова - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-4149/27.04.2020г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радостина Владимирова Данаилова - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземането на решението. 

10.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-11. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Величка Атанасова Георгиева - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-13215/04.11.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. 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 Величка Атанасова Георгиева - съдия в Административен съд - Пловдив. 

11.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Величка Атанасова Георгиева - съдия в Административен съд - Пловдив. 

11.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-12. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Георги Христов Пасков - съдия в Административен съд - Пловдив. (вх.№ ВСС-13207/04.11.2019 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

12.1. 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 Георги Христов Пасков - съдия в Административен съд - Пловдив. 

12.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Христов Пасков - съдия в Административен съд - Пловдив. 

12.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-13. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Красимир Йорданов Георгиев - и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. 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 и §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), ДА ПРОВЕДЕ извънредно атестиране на Красимир Йорданов Георгиев - и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора.  

13.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимир Йорданов Георгиев - и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора. 

13.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

Р-25 ОТНОСНО: Заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

25.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛИ чрез жребий 1 (един) резервен член – съдия в апелативен съд – гражданска колегия, на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Стела Венциславова Дандарова.

25.2. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 12.05.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 


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




