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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-18. ОТНОСНО: Даване на указания към лицата по чл. 203, ал. 3 от ЗСВ към 

предложенията за откриване на процедури на основание чл. 196 от ЗСВ да посочват 

правната материя на разглежданите от атестирания магистрат дела, както и да представят 

справка за периода, в който атестираният е работил реално в органите на съдебната власт.  

 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  

Р  Е  Ш  И: 

 

18. Към предложенията за откриване на процедури на основание чл. 196 от ЗСВ, 

оправомощените лица по чл. 203, ал. 3 от ЗСВ да посочват правната материя на 

разглежданите от атестирания магистрат дела, както и да представят справка за периода, в 

който атестираният е работил реално в органите на съдебната власт, 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: На основание чл. 56 от Наредба №2 Комисията по атестирането и конкурсите 

определя атестационен състав, като в него се включват съдии, компетентни по 

правната материя на разглежданите от атестирания магистрат дела. 

Въведеният в чл. 10, ал. 2 от Наредба №2 срок, в който се изискват минимум две години 

реално положен труд от магистрата, е гаранция за провеждането на атестирането и 

постигане на заложената в закона цел – да се преценяват качествата и 

професионалната компетентност на съдиите, чрез посочените в закона критерии, 

детайлизирани и в Наредба №2. Липсата на реално положен двугодишен магистратски 

труд е отрицателна предпоставка да се открие процедура по атестирането на 

магистрата. 

 

18.2. 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 
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