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ПРОТОКОЛ №16
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 25.06.2020 г. 

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

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

На заседанието присъстваха: 
Цветанка Тиганчева – началник-отдел „Конкурси на съдии“
Николина Георгиева – началник-отдел „Атестиране на съдии“
Протоколирал: Илина Йосифова

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 Асен Найденов Шопов - и.ф. административен ръководител - председател на Военен съд - Пловдив, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - председател на Военен съд - Пловдив, който ще се проведе на 07.07.2020 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 Асен Найденов Шопов - и. ф. административен ръководител - председател на Военен съд - Пловдив. 

1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №1 от 09.02.2017 г., становището по т. 1.1. на Асен Найденов Шопов - и.ф. административен ръководител - председател на Военен съд - Пловдив, 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 Военен съд – Пловдив. 

1.4. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Р-2. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Георги Стоянов Милушев -  и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд – Кърджали  на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Кърджали.
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ПРЕНАЗНАЧИ,  на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205 ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Георги Стоянов Милушев -  и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд – Кърджали на длъжност „съдия“  в Окръжен съд - Кърджали, с 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 встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на Окръжен съд – Кърджали. 

2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Добрич, за поощряване на Милена Стоянова Маркова - Георгиева - съдия в Административен съд - Добрич, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303,  ал. 2, т. 2, буква „б“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-5478/23.06.2020 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 ПООЩРИ, на основание                  чл. 303,  ал. 2, т. 2, буква „б“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Милена Стоянова Маркова - Георгиева - съдия в Административен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 

3.2.  Предлага на Съдийската колегия на ВСС да 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 07.07.2020 г. за разглеждане и произнасяне. 

Р-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Добрич, за освобождаване на Милена Стоянова Маркова - Георгиева (родена на 11.07.1955 г.) от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд - Добрич, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх.№ ВСС-5478/23.06.2020 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 ОСВОБОДИ, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Милена Стоянова Маркова - Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд - Добрич, считано от 12.07.2020 г. 

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 07.07.2020 г.  за разглеждане и произнасяне. 

Р- 5. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова - член на Висшия съдебен съвет, за изменение и допълнение на решения на Съдийската колегия на ВСС по протокол №19/16.06.2020 г., т. 8.17 и т. 8.18 в частта относно датата на назначаване на младши съдиите Марина Мавродиева и Ваня Ванева като съдии в Районен съд - Бургас.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ДА ИЗМЕНИ И ДОПЪЛНИ решенията си по пр. №19/16.06.2020 г., т. 8 и                                     пр. №21/23.06.2020 г., т. 14 по отношение на всички младши съдии с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ,  като текстът „считано от 03.07.2020 г.“ се чете „считано от 01.07.2020 г.“  

5.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Р-6. ОТНОСНО: Заявление от Васка Георгиева Наскова - прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №40/03.12.2019 г, конкурс за преместване в районните съдилища и проект за преразглеждане решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №21/23.06.2020 г. , т.14.13.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

6.1. Приема за сведение заявлението от Васка Георгиева Наскова - прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик за отказ от участие в обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 40/03.12.2019 г, конкурс за преместване в районните съдилища.

6.2. Отказът на кандидата да се обяви на интернет страницата на ВСС в раздел „Конкурсни процедури".

След проведеното гласуване и при обявения резултат 4 гласа „За“и 4 гласа „Против“ Комисията НЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ да предложи на Съдийската колегия на ВСС да преразгледа решението си по пр. №21/23.06.2020 г, т. 14.13 и да назначи Ненка Кръстева Цветанкова - Ташева - младши съдия в Окръжен съд – Шумен, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик. 

Р-7. ОТНОСНО: Молба от Кристиан Бориславов Гюрчев - младши съдия в Окръжен съд - Ловеч, за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд - Русе.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 7 гласа „За“и 1 глас „Против“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

7.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да остави без уважение молбата на Кристиан Бориславов Гюрчев - младши съдия в Окръжен съд - Ловеч, за назначаване, на основание чл. 243 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Русе поради липса на свободна длъжност. 

7.2. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-8. ОТНОСНО: Становища от административните ръководители на Районен съд - Варна и Районен съд - Девня във връзка с молби за преместване на съдии по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
След проведеното гласуване и при обявения резултат 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
РЕШИ:

8.1. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ПРЕМЕСТИ, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Антони Иванов Николов - съдия в Районен съд - Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Девня, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, и Димо Венков Цолов - съдия в Районен съд - Девня, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.07.2020 г. 

Мотиви: Комисията е сезирана с молба от Антони Иванов Николов  - съдия в Районен съд - Варна и Димо Венков Цолов - съдия в Районен съд - Девня, за преместването им без конкурс, по смисъла на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
Административният ръководител на Районен съд - Варна и и.ф. административния ръководител на Районен съд - Девня, изразяват съгласие за размяната на подалите молби магистрати.
Съобразно гореизложеното, Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия намира, че е изпълнен фактическият състав на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ и преместването на съдиите от двата органа на съдебна власт е основателно. 

8.2. ПРЕДЛАГА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ДА ВЪЗЛОЖИ на преместените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, по които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят актовете по обявените за решаване дела.

8.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 26.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ

С-1. ОТНОСНО: Предложение от Галена Петкова Чешмеджиева - Дякова -съдия в Районен съд - Русе (към момента на предложението и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Бяла), с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-5993/22.06.2020 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, Галена Петкова Чешмеджиева - Дякова - съдия в Районен съд - Русе, 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 вземане на решението. 

1.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-2. ОТНОСНО: Предложение от Веселина Михайлова Узунова - Панчева - административен ръководител - председател на Районен съд – Каварна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“. (вх.№ВСС-5491/09.06.2020 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 ПОВИШИ, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселина Михайлова Узунова - Панчева - административен ръководител - председател на Районен съд – Каварна, 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 вземане на решението. 

2.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Каварна за повишаване на Живко Павлов Георгиев - съдия в Районен съд - Каварна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-5276/04.06.2020г.)
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, Живко Павлов Георгиев - съдия в Районен съд - Каварна, 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 вземане на решението. 

3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за повишаване на Петя Георгиева Георгиева - Стоянова - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. (вх.№ ВСС-6039/22.06.2020г.)
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, Петя Георгиева Георгиева - Стоянова - съдия в Окръжен 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 вземане на решението. 

4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Добрич за периодично атестиране на Станимир Тодоров Ангелов - съдия в Районен съд - Добрич. (вх.№ ВСС-5913/18.06.2020г.)
След проведеното гласуване и при обявения резултат с 8 гласа „За“

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 
РЕШИ:

5.1. 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 периодично атестиране, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ на Станимир Тодоров Ангелов - съдия в Районен съд - Добрич, за периода 01.07.2015 г. – 01.07.2020 г. 

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

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ - БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С-6. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Нели Генчева Иванова - съдия в Районен съд - Разград. (вх.№ ВСС-14183/2019 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. 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 Нели Генчева Иванова - съдия в Районен съд - Разград.  

6.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, ДА ПРИЕМЕ комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нели Генчева Иванова - съдия в Районен съд - Разград. 

6.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 03.07.2020 г., за разглеждане и произнасяне. 


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



