
 1  

 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

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

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ОТ ПРОТОКОЛ №6 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  

НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,  

ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2017 г. 
 

Р-13. ОТНОСНО: Обсъждане на методите и начина на провеждане на атестиране 

от членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия 

на Висшия съдебен съвет. 

 
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  

Р  Е  Ш  И: 

 

13.1. Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет е конституирана с решение на съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет по протокол №16 от заседанието, проведено на 20.09.2016 г. 
Комисията е постоянен помощен орган и изпълнява своята дейност в съответствие 

с разпоредбите на Закона за съдебната власт (в сила от 09.08.2016 г.) В тази връзка 

изразяваме следното становище относно реда, по който се провеждат 

атестационните процедури от момента на конституирането на Комисията до 

настоящия момент и по-конкретно относно това задължително ли е провеждането 

на събеседване с атестирания по въпроси, свързани с предмета на атестиране: 

Според §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр.62 от 09.08.2016 г., в сила от 

09.08.2016 г.) до влизането в сила на наредбата по чл. 209б атестирането се 

провежда по досегашния ред. Заварените до влизането в сила на наредбата 

атестационни процедури се довършват по реда, по който са започнали.  

Към 06.02.2017 г. цитираната по-горе наредба все още не e приета, поради 

което и към настоящия момент Комисията провежда или довършва атестационни 

процедури по досега предвидения ред за атестиране. Това включва както 

довършването на атестации, извършени от помощните атестационни комисии, така 

и атестиране, което се извършва изцяло от самата Комисия по атестирането и 

конкурсите при съдийската колегия. В тази връзка Комисията изпълнява взетото 

решение по протокол №2/06.10.2016 г., съгласно което: 

• Неприключилите към 06.10.2016 г. процедури за периодично атестиране се 

разглеждат от Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, като дейностите по атестирането се 

продължават по предвидения до влизането в сила на този закон ред.  

• Започнатите от Помощните атестационни комисии атестационни процедури 

се продължават и довършват от тях, след което Единният формуляр за 

атестиране се изпраща на Комисията по атестирането и конкурсите при 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за разглеждане.  

• Документите по процедурите за периодично атестиране, открити по стария 

ред, по които няма сформирани Помощни атестационни комисии, се 
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изпращат на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет.  

 

При формиране на окончателното предложение за комплексна оценка на 

съответния магистрат, атестационния състав на Комисията изготвя аргументирани 

мотиви, с които излага своите съображения във връзка с формирането на 

комплексната оценка. Мотивите са задълбочени и изчерпателни, така както 

съдиите мотивират своите съдебни актове, видно от публикуваните на сайта на 

ВСС протоколи от заседанията на Комисията. 

С оглед горното Комисията счита за необходимо да уточни, че всяко 

проведено до момента атестиране е по реда на Методиката за атестиране на съдия, 

прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на 

административен ръководител. Според чл.55 от Методиката лични впечатления за 

работата на съдия, прокурор, следовател могат да се придобиват чрез събеседване с 

атестирания по въпроси, свързани с предмета на атестиране. Използваната дума 

„могат“ не предвижда задължителност, а предпоставя упражняването на дискреция 

в преценката на атестиращите органи по отношение извършване на посочените по-

горе действия. 

Към настоящия момент Комисията по атестиране и конкурсите при 

съдийската колегия е провела по досега предвидения ред 107 процедури по 

периодично атестиране, 2 процедури по придобиване статут на несменяемост и 1 

процедура по предварително атестиране. 

По същия ред предстоят да бъдат довършени още общо 49 открити 

процедури, от които по 26 очакваме съответните органи на съдебната власт  да 

изпратят на Комисията по атестирането и конкурсите необходимите документи за 

атестиране. Към настоящия момент останалите 23 открити процедури са 

разпределени  между членовете на комисията, за извършване на атестиране. 

 

13.2. Решението да се публикува на интернет страницата на ВСС.  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО  
АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  
КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ 

  
   ВЕРОНИКА ИМОВА (п) 

 


