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ПРОТОКОЛ №13
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 08.06.2020 г. 

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

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

На заседанието присъстваха: 
Антонина Романова – директор на дирекция „Атестиране“
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 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

Включва за разглеждане в дневния ред на Комисията по атестирането и  конкурсите допълнителни точки Р-16, Р-17, Р-18, С-14. 

РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за поощряване на Милка Панчева Петкова – Милчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Върховния административен 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-5059/28.05.2020 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

1.1. 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, Милка Панчева Петкова – Милчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Върховния административен 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.

1.2.  Предлага на Съдийската колегия на ВСС да се предостави решението по т. 1.1 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.

1.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за освобождаване на Милка Панчева Петкова – Милчева (родена на 22.06.1955 г.) от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-5059/28.05.2020 г.). 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

2.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Милка Панчева Петкова – Милчева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд, считано от 23.06.2020 г. 

2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за поощряване на Галина Цветанова Матейска - Ботева – съдия във Върховния административен 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-5057/28.05.2020 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

                  КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

3.1. 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, Галина Цветанова Матейска - Ботева – съдия във Върховния административен 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.

3.2.  Предлага на Съдийската колегия на ВСС да се предостави решението по т. 3.1 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.

3.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за освобождаване на Галина Цветанова Матейска - Ботева (родена на 03.07.1955 г.) от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-5057/28.05.2020 г.). 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Галина Цветанова Матейска - Ботева от заеманата длъжност „съдия“ на Върховния административен съд, считано от 04.07.2020 г. 

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител-председател  на Военен съд- София за поощряване на полковник Петър Костадинов Стоянов - съдия във Военен съд - София, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ и „предметна награда – плакет“ на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ и чл. 303, ал. 3, т. 2 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-4833/21.05.2020 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 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, буква „б“ и чл. 303, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, полк. Петър Костадинов Стоянов – съдия във Военен съд - София с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен и с „предметна награда – плакет“ за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 

5.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-6. ОТНОСНО: Заявление от полковник Петър Костадинов Стоянов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд - София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-4830/21.05.2020 г.). 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 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. 2 от ЗСВ, полк. Петър Костадинов Стоянов от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд - София, считано от 23.06.2020 г. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-7. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за преместване на класирания кандидат за заемане на 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд - гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.).

С решение по протокол №18/11.06.2019 г. Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за преместване и заемане на 2 (две) свободни длъжности „съдия” в окръжните съдилища-гражданска колегия, съответно в Софийски градски съд – 1 длъжност и в Окръжен съд - Перник – 1 длъжност. 
След обнародването на решението в Държавен вестник (бр. 47/14.06.2019 г.), в четиринадесетдневния срок за прием на документи (от 15.06.2019 г. до 28.06.2019  г. включително), заявления за участие в конкурса подадоха 3 (трима) кандидати. След извършената по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ проверка на документите, с решение по пр. №25/08.07.2019 г. Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС се произнесе по допустимостта на кандидатите. 
Поименният състав на конкурсната комисия, извършила преценката по чл. 40 от Наредба №1/09.02.2017 г. на допуснатите кандидати, е определен чрез жребий с решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. №23/16.07.2019 г., пр. №29/17.09.2019 г. и пр. №31/01.10.2019 г., като редовни членове са Иванка Николова Ангелова – съдия в Апелативен съд - София (председател на конкурсната комисия), Диана Ганчева Коледжикова – съдия в Апелативен съд-София, Събина Ненкова Христова-Диамандиева – съдия в Апелативен съд-Бургас, Красимир Атанасов Машев – съдия в Апелативен съд – София и доц. д-р Камелия Николаева Цолова – хабилитиран преподавател по гражданско-правни науки. За резервни членове на конкурсната комисия са избрани Елена Савова Тахчиева-Великова – съдия в Апелативен съд - София и проф. д-р Силви Василев Чернев – хабилитиран преподавател по гражданско-правни науки. 
Съгласно изискването на чл. 191а, ал. 1 от ЗСВ, конкурсната комисия е извършила класиране на кандидатите според общата им оценка, формирана въз основа на резултатите от двата цифрови компонента, получени след извършената преценка по реда на чл. 40 от Наредба №1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. По отношение на първия компонент, съобразно чл. 40, ал. 1 от Наредбата, комисията е изследвала данните от атестационните формуляри на кандидатите от последното им атестиране, извършените проверки от ИВСС и от по-горестоящите органи на съдебната власт, както и информацията в кадровите им досиета. Преценката по чл. 40, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2017 г., касаеща втория компонент, е основана на проверените от комисията 6 (шест) дела по отношение на всеки кандидат, от които 3 (три) дела избрани от комисията въз основа на посочените данни в справките към заявленията за участие в конкурса, както и 3 (три) дела, избрани от съответния кандидат.
Съобразно изискването на разпоредбата на чл. 191а, ал. 2 от ЗСВ, комисията определи дата 29.11.2019 г. за провеждане на писмен изпит за проверка на знанията за заемане на съответната длъжност за 1 (един) кандидат, желаещ да преминe на длъжност в друг по вид орган на съдебна власт. Писменият изпит не се състоя поради постъпил отказ на кандидата от участие в конкурса. Същевременно отказалият се от участие кандидат е единственият заявил желание за заемане на длъжността „съдия“ в Окръжен съд - Перник, поради което обявената 1 (една) длъжност за този орган на съдебната власт не може да бъде усвоена от конкурса и остава вакантна.
 Видно от предоставената в цялост конкурсна документация по проведения конкурс, ведно с резултатите от класирането по чл. 191а, ал. 1 от ЗСВ, мотивираното становище на конкурсната комисия по чл. 191а, ал. 3 от ЗСВ, протоколите за работата на комисията и за избор на дела, становището на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС по реда на чл. 192, ал. 5 от ЗСВ, се установи, че конкурсната процедура е проведена при спазване разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №1/09.02.2017 г. 
С оглед на гореизложеното на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ и след проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

7.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на класирането, като на свободната 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд - гражданска колегия, бъде преместен класираният кандидат. 

7.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Молба от Ангел Петров Ташев – младши съдия в Окръжен съд - Разград за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд - Пазарджик след изтичане на срока на назначението му по чл. 240 от ЗСВ. (Вх. № ВСС-5111/01.06.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

8. Отлага разглеждането на молбата от Ангел Петров Ташев – младши съдия в Окръжен съд - Разград за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.

Р-9. ОТНОСНО: Молба от Ненка Кръстева Цветанкова -Ташева – младши съдия в Окръжен съд - Шумен за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд - Пазарджик след изтичане на срока на назначението й по чл. 240 от ЗСВ. (Вх. № ВСС-5113/01.06.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

9. Отлага разглеждането на молбата от Ненка Кръстева Цветанкова -Ташева – младши съдия в Окръжен съд - Шумен за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.

Р-10. ОТНОСНО: Информация от Националния институт на правосъдието във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №16/19.05.2020 г., т. 11. (Вх. № ВСС-5089/29.05.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

10. Приема за сведение информацията от Националния институт на правосъдието във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №16/19.05.2020 г., т. 11.

Р-11. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Районен съд - Бяла Слатина. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

11.3. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд - Видин, считано от датата на вземане на решението. 

11.2. ПРЕДЛАГА  на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла Слатина, считано от датата на вземане на решението.

Мотиви:  На 24.06.2020 г. изтича вторият мандат на назначения с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №36/24.06.2015 г. административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла Слатина - Силвия Андреева Житарска. В тази връзка последната депозира писмено несъгласие да продължи да упражнява административно-ръководните функции на съда до избора на нов председател. Същевременно, тя заявява желание да бъде възстановена по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла Слатина, където към настоящия момент липсва свободна бройка. С оглед необходимостта от устройването на досегашния административен ръководител с изтичащ мандат и липсата на съгласие същият да бъде определен за изпълняващ функциите председател на съда, Комисията разгледа актуалното кадрово състояние на районните съдилища и установи, че към настоящия момент е налице 1 свободна съдийска длъжност в Районен съд – Видин.  Този орган на съдебната власт,  при утвърдена щатна численост от 12 магистрати,  е с натовареност по щат за 2019 г. съответно с брой разгледани дела месечно от 1 съдия 41,15 при средна за страната 44,24 броя и брой свършени дела месечно от един съдия  34,17 при средна за страната 36,53. Действителната натовареност на магистратите в органа също е под средната за страната с брой разгледани дела месечно от 1 съдия 44,89 при средна за страната 52,33 броя и брой свършени дела месечно от 1 съдия 37,27 при средна за страната 43,21 броя. Пренасочването на 1 свободна съдийска длъжност от Районен съд – Видин към Районен съд – Бяла Слатина е временно разрешаване на кадровия въпрос в Районен съд – Бяла Слатина, където след провеждане на процедура за избор на нов административен ръководител и в случай че бъде назначен съдия от органа за председател на съда, ще отпадне необходимостта от оптимизирането на щатната численост, като новоразкритата съдийска длъжност ще може да бъде възстановена по щата на Районен съд – Видин.  
С оглед на така изследваните показатели на Районен съд – Видин за натовареност под средната за страната, които позволяват временно намаляване на щатната численост на съда, както и съобразно извършената съгласувателна процедура на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ с административния ръководител, Комисията счита за целесъобразно съкращаването на 1 длъжност за съдия в Районен съд – Видин и временното й разкриване в Районен съд – Бяла Слатина.

11.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-12. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Районен съд - Балчик. (вх.№ ВСС-3237/26.05.2020 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

12.3. ПРЕДЛАГА на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ във Военен съд - Пловдив, считано от датата на вземане на решението. 

12.2. ПРЕДЛАГА  на Съдийската колегия на ВСС да предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Балчик, считано от датата на вземане на решението.

Мотиви: Съдия Ивелина Велчева, определена с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №10/16.03.2020 г. за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд – Балчик, подава молба за оставка, с която оттегля съгласието си да упражнява административно-ръководните функции на съда и отправя искане за преназначаване на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Районен съд – Балчик. С оглед липсата на свободен щат в органа и така възникналата необходимост от устройването на досегашния и.ф. административен ръководител, подал оставка, Комисията разгледа актуалното кадрово състояние на районните съдилища и установи, че към настоящия момент  липсват свободни съдийски длъжности в тях. На окръжно ниво, Комисията констатира, че е налице 1 свободна длъжност във Военен съд – Пловдив.  Този орган на съдебната власт,  при утвърдена щатна численост от 5 магистрати,  е с натовареност по щат за 2019 г. съответно с брой разгледани дела месечно от 1 съдия 2,82 при средна за страната 3,75 броя и брой свършени дела месечно от един съдия  2,50 при средна за страната 3,52. Действителната натовареност на магистратите в органа също е под средната за страната с брой разгледани дела месечно от 1 съдия 3,60 при средна за страната 4,26 броя и брой свършени дела месечно от 1 съдия 3,19 при средна за страната 3,99 броя. 
С оглед на така обобщените данни, както и съобразно изразеното от административния ръководител положително становище по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, Комисията счита, че е налице обоснована необходимост от съкращаване на 1 свободна съдийска длъжност във Военен съд – Пловдив и разкриването й в Районен съд – Балчик с цел обезпечаване оставането в органа на досегашния и.ф. административен ръководител, подал оставка. 

12.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-13. ОТНОСНО: Заявление от Галена Петкова Чешмеджиева – Дякова за освобождаване като изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Бяла. (вх.№ ВСС-5231/03.06.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

13.1. Счита, че щатната численост на Районен съд – Бяла следва да бъде оптимизирана, като се разкрие 1 (една) длъжност „съдия“  чрез съкращаването й от Районен съд – Дулово.

Мотиви: Съдия Галена Чешмеджиева - Дякова, определена с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №37/12.11.2019 г. за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд –Бяла, подава молба за оставка, с която оттегля съгласието си да упражнява административно-ръководните функции на съда и отправя искане за преназначаване на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе, а при невъзможност, в Районен съд – Бяла. С оглед липсата на свободен щат в двата органа на съдебна власт и така възникналата необходимост от устройването на досегашния и.ф. административен ръководител, подал оставка, Комисията разгледа актуалното кадрово състояние на районните съдилища и установи, че към настоящия момент е налице 1 свободна съдийска длъжност в Районен съд – Дулово.  Този орган на съдебната власт,  при утвърдена щатна численост от 3-ма магистрати,  е с натовареност по щат за 2019 г. съответно с брой разгледани дела месечно от 1 съдия 32,61 при средна за страната 44,24 броя и брой свършени дела месечно от един съдия  26,97  при средна за страната 36,53. 
Пренасочването на 1 свободна съдийска длъжност от Районен съд – Дулово към Районен съд – Бяла е временно разрешаване на кадровия въпрос в Районен съд – Бяла, където след провеждане на процедурата за избор на нов административен ръководител и в случай че бъде назначен съдия от органа за председател на съда, ще отпадне необходимостта от оптимизирането на щатната численост, като новоразкритата съдийска длъжност ще може да бъде възстановена по щата на Районен съд – Дулово, което не би могло да се случи, ако бройката бъде разкрита в Районен съд – Русе. 

13.2. Решението по т. Р. 13.2. да се изпрати на административния ръководител – председател на Районен съд – Дулово, за становище по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ.

Р-14. ОТНОСНО: Определяне на нова дата, час и място на провеждане на писмения изпит по конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №1/21.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.).
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

14.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да определи, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, нова дата, час и място на провеждане на писмения изпит по конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №1/21.01.2020 г., както следва: дата - 04 юли 2020 г., (събота), час - 9.00, място - сградата на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ № 147, гр. София. 

Мотиви: Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, с решение по пр. №10/16.03.2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря провеждането на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, обявен с решение на Колегията по пр. №1/21.01.2020 г. Поради което, насроченият за 04.04.2020 г. писмен изпит с допуснатите 775 (седемстотин седемдесет и пет) кандидати в процедурата не се проведе. С оглед отпадането на извънредната обстановка в страната и с цел продължаване на конкурсната процедура, Колегията следва да определи нова дата, час и място на провеждане на писмения изпит. При взимането на решение е необходимо да бъдат съобразени продължителността на организационно-техническата подготовка на изпита, както и спазване на Заповед №РД-01-302/03.06.2020 г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната, в условията на обявената с решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка. 

14.2. Решението по т. 14.1 да се обнародва в „Държавен вестник“, публикуват в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

14.3. Внася предложението в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено на 09.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-15. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Добрич с принципни въпроси относно избора на Помощна атестационна комисия. 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

15. Внася запитването от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич, в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР

С-1. ОТНОСНО: Периодично атестиране на Дарина Славчева Драгнева - съдия в Административен съд - Стара Загора.(вх.№ВСС-2451/20.02.2019 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

1.1. 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 Дарина Славчева Драгнева - съдия в Административен съд - Стара Загора. 

1.2. ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Дарина Славчева Драгнева - съдия в Административен съд - Стара Загора. 

1.3. ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Дарина Славчева Драгнева - съдия в Административен съд - Стара Загора, резултатите от атестирането, за запознаване. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив за повишаване на Михаела Светлозар Боева - съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. (вх.№ ВСС-5156/01.06.2020 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

2.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Михаела Светлозар Боева - съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, 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. 

2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за повишаване на Албена Борисова Дойнова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ ВСС-5087/29.05.2020 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

3.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Албена Борисова Дойнова - съдия в Софийския районен съд, 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. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийския районен съд за повишаване на Гюляй Шемсидинова Кокоева - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-4997/27.05.2020 г. присъединен към вх. № ВСС 4355/08.05.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

4.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гюляй Шемсидинова Кокоева - съдия в Софийския районен 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. 

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Бургас за повишаване на Атанаска Ангелова Атанасова - съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-5081/29.05.2020 г.) 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанаска Ангелова Атанасова - съдия в Административен съд - Бургас, 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. 

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - София за повишаване на Христо Лилянов Лазаров - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-5003/27.05.2020 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Лилянов Лазаров - съдия в Апелативен съд - София, 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. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 




ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - София-град за придобиване статут на несменяемост на Ванина Симеонова Колева - съдия в Административен съд - София-град. (вх.№ ВСС-5045/28.05.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 1, т. 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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ на Ванина Симеонова Колева - съдия в Административен съд - София-град, за периода 09.03.2015 г. – 09.03.2020 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 - София-град за придобиване статут на несменяемост на Цветанка Владимирова Паунова - съдия в Административен съд - София-град. (вх.№ ВСС-5045/28.05.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

8.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 1, т. 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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ на Цветанка Владимирова Паунова - съдия в Административен съд - София-град, за периода 16.03.2015 г. – 16.03.2020 г.

8.2. 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-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Плевен за придобиване статут на несменяемост на Ана Иванова Илиева - съдия в Районен съд - Плевен. (вх.№ ВСС-5126/01.06.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

9.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 1, т. 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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ на Ана Иванова Илиева - съдия в Районен съд - Плевен, за периода 16.03.2015 г. – 16.03.2020 г.

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

С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Варна за придобиване статут на несменяемост на Тони Кръстев Георгиев - съдия в Окръжен съд - Варна. (вх.№ ВСС-5294/04.06.2020 г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

10.1. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 1, т. 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 атестиране за придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ на Тони Кръстев Георгиев - съдия в Окръжен съд - Варна, за периода 02.02.2015 г. – 02.02.2020 г. 

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-11. 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 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

11.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да проведе, на основание чл. 196, т. 2 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.), атестиране ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ на Димитър Петков Димитров - съдия в Районен съд - Шумен.

11.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Димитър Петков Димитров - съдия в Районен съд - Шумен.  

11.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Димитър Петков Димитров - съдия в Районен съд - Шумен, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

11.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-12. 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 9 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 Цветомир Цаков Цветанов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Етрополе. 

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 Цветомир Цаков Цветанов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Етрополе. 

12.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
С-13. ОТНОСНО: Прекратяване на процедура по периодично атестиране на Росица Борисова Бузова, освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София - град с решение на СК на ВСС по протокол №38/19.11.2019 г. (вх.№ ВСС-8065/26.06.2018 г.) 
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

13.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да прекрати откритата процедура за периодично атестиране на Росица Борисова Бузова. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №38/19.11.2019 г. Росица Бузова е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София - град. 

13.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
Р-16. ОТНОСНО: Заявление за отвод от член на първа конкурсна комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №1/21.01.2020 г., конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

16.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да определи чрез жребий 1 (един) редовен член – хабилитиран преподавател по  наказателно право, на първа конкурсната комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на проф. д-р Пламен Александров Панайотов.

16.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 09.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-17. ОТНОСНО: Становище от Татяна Димитрова Даскалова - съдия в Окръжен съд - Търговище относно проблеми, свързани със сформирането на Помощна атестационна комисия към въззивните съдилища и предоставения програмен продукт за техния избор.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
17. Отлага разглеждането на т. Р-17 от настоящия дневен ред за следващото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. 

Р-18. ОТНОСНО: Решение №6732/04.06.2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение по адм. дело №4595/2020 г., образувано по жалба на Никола Тодев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №14/28.04.2020 г., т.11.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:
18. Приема за сведение решение №6732/04.06.2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение по адм. дело №4595/2020 г., образувано по жалба на Никола Тодев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №14/28.04.2020 г., т.11.

С-14. 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 9 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

14.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да проведе, на основание чл. 196, т. 2 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.), атестиране ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ на Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийския районен съд.

14.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийския районен съд.  

14.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС Анелия Стефанова Янева - съдия в Софийския районен съд, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

14.4. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 16.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ:
            КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ (п)

