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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

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

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ОТ ПРОТОКОЛ №23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  

КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,  

ПРОВЕДЕНО НА 22.05.2017 г. 
 

Р-4. ОТНОСНО: Обсъждане на обективната невъзможност младшите съдии, както и 

съдиите – членове на въззивни състави, да бъдат атестирани по специфичния 

критерий „умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол“. 

 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  

Р  Е  Ш  И: 

 

4.1. При атестирането и попълването на Единия атестационен формуляр, на 
младшите съдии и съдиите, членове на въззивни състави, които не водят протокол, 

да се поставят максимален брой точки по специфичния критерий “умение за водене 
на съдебно заседание и съставяне на протокол”, предвиден в чл. 199, т. 2 ЗСВ, вр. 

чл. 36 Наредба №2 за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, 

председател и заместник – председател на съд, като тежестта се поставя върху 

словесните констатации/оценка/ по този критерий за всеки конкретен случай. 

 

Мотиви:Съществува обективна невъзможност младшите съдии и съдиите, които 

са членове на въззивни състави, но не ги председателстват, да осъществяват 

изброените по – горе дейности по водене на съдебно заседание и съставяне на 

протокол, тъй като според процесуалните закони тези правомощия са 

предоставени единствено на председателите на състави. Съгласно чл. 83 ЗСВ 

съставът се председателства от най-старшия по длъжност или ранг съдия. 

Според чл. 266, ал.1 НПК, председателят на състава ръководи съдебното 

заседание така, че да се осигури обективно, всестранно и пълно изясняване на 

обстоятелствата по делото, както и точно спазване на закона. Аналогични 

правомощия на председателя на състава са разписани и в ГПК – чл. 273 ГПК, вр.чл. 

141, ал. 1 ГПК, който гласи, че заседанието се ръководи от председателя.  

Съображенията на комисията са младшите съдии и съдиите, членове на въззивни 

състави, но не водят съдебно заседание, да не бъдат ощетявани при 

атестирането, тъй като те нямат обективната възможност непосредствено  

да представят своите знания по водене на процеса. Ако бъдат лишени от тези 

точки, това непосредствено би приближило тяхната оценка до границата между 

„добра“ и „много добра“ оценка при атестирането, без обективно те да имат 

вина за това, което би ги поставило в условията на неравнопоставеност при 

атестирането и не би било обективна оценка на притежаваните от тях 

професионални качества. 
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От друга страна този критерий не може да не бъде съобразен, тъй като Законът 

за съдебната власт не го изключва за тези групи лица, с оглед на което те не 

могат да подлежат и на друг вид точкуване при атестиране. 

С оглед на изложеното комисията се обедини около становището при 

атестирането и попълването на Единия атестационен формуляр, на младшите 

съдии и съдиите, членове на въззивни състави, които не водят протокол, да се 

поставят максимален брой точки по специфичния критерий “умение за водене на 

съдебно заседание и съставяне на протокол”, като словесните констатации по 

този критерий ще обективират поставената оценка и ще бъдат решаващи при 

преценка на качествата на магистрата. 

 

4.2. Горното да бъде взето предвид при бъдещи законодателни промени в ЗСВ. 

 

4.3. Внася предложението в заседанието на Съдийската колегия, насрочено на 
30.05.2017 г., за разглеждане и произнасяне.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО  

АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  

КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ 

  

   ВЕРОНИКА ИМОВА (п) 
 

 


