
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 
   В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от протокол № 5 
 от  заседанието на Съдийската колегия  

на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 1 февруари 2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

 

3. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение за обявяване на 

конкурс за заемане на длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища на 

основание чл. 176, ал. 2 от ЗСВ във връзка с § 215, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ 

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

                                         Р Е Ш И: 

 

3.1. Утвърждава образец на Заявление за участие в конкурс за 

заемане на длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища.   

3.1.1. Към заявлението се прилагат:  

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше 

образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в 

чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и 

призната от МОН и приравнена към шестобалната система; 

3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита 

юридическа правоспособност; 

4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по 

Закона за съдебната власт; 
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5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен 

медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско 

удостоверение, че лицето не се води на учет; 

6. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или 

осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 

от ЗСВ за длъжността; 

7. декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по 

образец; 

8. най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, 

съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен 

стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават 

нравствените и професионалните качества на кандидата; 

9. попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия 

на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени 

качества; 

10. мотивационно писмо; 

11. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение 

към професионалните или нравствените му качества. 

3.1.2. Образецът на Заявлението да се публикува на интернет 

страницата на ВСС. 

 

3.2. Обявлението на конкурса да съдържа следните указания 

към кандидатите: 

3.2.1. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса 

по образец, утвърден от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, заедно с 

приложените към него документи, в 14-дневен срок от датата на обнародването 

на решението в Държавен вестник. 

3.2.2. Заявлението и приложените към него документи се подават 

лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в 

администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” 12.  

3.2.3. При подаване на документите в администрацията на Висшия 

съдебен съвет, всеки кандидат получава входящ номер и дата.  

3.2.4. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата 

или по куриер, не се приемат. 
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3.3. Обявява следните условия и ред за кандидатстване: 

3.3.1. В конкурсите се допускат лицата, които са подали 

необходимите документи и отговарят на изискванията по чл. 162 от Закона за 

съдебната власт. 

3.3.2. В конкурсите не могат да участват кандидати, които са 

одобрени по реда на чл. 186, ал. 7 от ЗСВ с решение на съответната колегия на 

Висшия съдебен съвет.  

3.3.3. Комисията по атестирането и конкурсите извършва проверка на 

документите и допуска за участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на 

условията по чл. 181 от ЗСВ и не са одобрени кандидати по реда на чл. 186, ал. 7 

от ЗСВ с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. 

3.3.4. Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в 

конкурса лица включват входящия номер на документите им и се обявяват на 

интернет страницата на Висшия съдебен съвет до 14 дни преди датата на 

провеждане на конкурса. В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в 

конкурса, се посочва и основанието за това. 

3.3.5. Недопуснатите за участие в конкурса кандидати могат да 

оспорят пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет недопускането си в 

тридневен срок от обявяването на списъка на интернет страницата на Висшия 

съдебен съвет. 

3.3.6. В 7-дневен срок от постъпване на жалбата съответната колегия 

на Висшия съдебен съвет се произнася с решение, с което отхвърля жалбата или 

допуска кандидата. Решението се обявява на интернет страницата на Висшия 

съдебен съвет. 

3.3.7. Решението може да се обжалва пред Върховния 

административен съд в 7-дневен срок от обявяването му /датата на 

публикуването му на интернет страницата на ВСС/. 

3.3.8. Върховният административен съд разглежда жалбата в 7-

дневен срок в закрито заседание, като преписи от нея не се връчват на страните. 

Решението на съда е окончателно. Обжалването спира изпълнението. 

 

3.4. Тестът за проверка на знанията по право на Европейския съюз и 

правата на човека да се разработи въз основа на конспект, утвърден от Пленума 

на Висшия съдебен съвет и публикуван на интернет страницата на Висшия 

съдебен съвет. 
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3.5. Провеждането на устните изпити ще се извърши по утвърдените 

конспекти, публикувани на интернет страницата на ВСС. 

 

3.6. За неуредените въпроси относно реда за провеждане на 

конкурса за назначаване на длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища 

се прилагат действащите разпоредби на Правилата за провеждане на конкурси 

за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за 

повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, 

доколкото не противоречат на Закона за съдебната власт (в сила от 09.08.2016 

г., обн. в ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.). 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: /п/                Лозан Панов 

                                                                                                              и Светла Петкова 
 
 
 
 
Вярно  с оригинала, 
Адм. секретар:  /п/ 
 

                              В. Георгиева  
ВГ/   


