РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №22
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 15.05.2017 г.
Р-15. ОТНОСНО: Обсъждане приложението на разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Наредба
№2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и
заместник-председател на съд, във връзка с чл. 196, т. 1 от ЗСВ - при провеждане на
предварително атестиране за период, през който атестираният е работил реално в съответния
орган на съдебната власт по-малко от 2 години.
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Р Е Ш И:
15.1 За да бъде открита и проведена процедура по предварително атестиране, на основание
чл.196, т. 1 ЗСВ, на съдиите, постъпили от първоначално назначаване в органите на съдебната
власт, е необходимо магистратът реално да е работил в съответния орган на съдебната власт не
по-малко от две години, с оглед изискването на чл.10, ал.2 от Наредба №2 за показателите,
методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд.
Мотиви: Липсата на реално положен труд със заложената в чл.10, ал. 2 от Наредба №2
продължителност затруднява извършването на обективна преценка на качествата и
професионалната компетентност на съдиите Същата представлява отрицателна процесуална
предпоставка за откриване на процедура по предварително атестиране. Предложенията за
атестиране, на основание чл.196, т.1 ЗСВ, по отношение на съдиите от първоначално
назначаване, следва да бъдат оставяни без разглеждане.
15.2. Указва на административните ръководители да прилагат към предложенията за откриване на
процедура по атестиране справка за периода на ползване на продължителен отпуск поради
временна неработоспособност и/или бременност, раждане и отглеждане на малко дете, когато са
налице тези обстоятелства.
Мотиви: С оглед изложеното в т. 15.1 комисията счита, че представянето на такава справка
би внесло повече яснота и коректност при отчитане на реално отработения от магистрата
период, в случаите, в които е налице някоя от изброените по-горе хипотези.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
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