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ДО 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия 

(разгледано на заседание на Комисията на 05.03.2019 г.) 

 
ОТНОСНО: Предложение, на основание чл. 186а, ал. 3 от ЗСВ, за 

първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на 
длъжността „съдия“ в районните съдилища, съгласно обявения конкурс с 
решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 14/08.05.2018 г. 
(обн. в ДВ бр. 40/15.05.2018 г.) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
С решение по протокол № 14/08.05.2018 г. Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, 
обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 6 (шест) 
свободни длъжности “съдия” в районните съдилища, както следва:  

Районен съд - Провадия -1 длъжност; 
Районен съд- Велинград - 1 длъжност; 
Районен съд - Средец - 1 длъжност; 
Районен съд - Козлодуй - 1 длъжност; 
Районен съд - Лом - 2 длъжности. 
В четиринадесет-дневния срок за прием на документи от 16.05.2018 

г. до 29.05.2018 г. (включително), заявления за участие в конкурсната 
процедура подават 109 (сто и девет) кандидати. След извършена проверка 
по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ, с решение по протокол № 23/09.07.2018 г. 
Комисията се произнесе по допустимостта на кандидатите, като не допусна 
до участие в конкурса 3 (трима) от тях.  

С решение по протокол № 31/23.10.2018 г., изм. и доп. с решение по 
пр. № 35/13.11.2018 г., Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий 



поименния състав на конкурсната комисия. За редовни членове бяха 
изтеглени г-жа Радка Димитрова Дражева-Първанова - съдия в ОС-Сливен, 
член на КАК и председател на конкурсната комисия, г-жа Карамфила 
Ранкова Тодорова - съдия в СГС, г-жа Теодора Енчева Димитрова - съдия в 
ОС-Шумен, г-жа Бисера Боянова Максимова-Иванова - съдия в ОС-
Търговище и проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев – хабилитиран 
преподавател във Варненски свободен университет. Жребият определи и 
следните резервни членове на конкурсната комисия – г-жа Мина Иванова 
Топузова - съдия във ВКС и член на КАК, г-жа Татяна Райчева Макриева - 
съдия в ОС-Варна и доц. д-р Бойко Илиев Рашков - хабилитиран 
преподавател в УНСС. 

Конкурсът се проведе от конкурсната комисия на два етапа – писмен 
и устен изпит, съобразно разписаните в ЗСВ и в Наредба № 1 от 9 
февруари 2017 г. (Наредбата) правила. Писменият изпит се проведе на 
08.12.2018 г., като конкурсната комисия допусна до устен изпит 69 
(шестдесет и девет) кандидати, получили оценка не по-ниска от много 
добър „4,50“ на казуса и теста. Съгласно изискванията на чл. 25, ал. 4 от 
Наредбата устния изпит, който се проведе в периода 14.01.2019 г. – 
16.01.2019 г., издържат 42 (четиридесет и двама) кандидати. Въз основа на 
резултатите от двата изпита, на основание чл. 186а, ал. 1 от ЗСВ, 
конкурсната комисия извърши класиране на кандидатите чрез 
подреждането им по бал.  

В изпълнение на чл. 186а, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗСВ на 
Комисията по атестирането и конкурсите е предоставена цялата конкурсна 
документация по проведения конкурс за първоначално назначаване, в т.ч. 
протоколът и резултатите от класирането, писмените заявления от 
кандидатите след извършеното класиране, съобразно изискванията на чл. 
29, ал. 3 от Наредбата, както и приетите от Комисия „Професионална 
етика“ към Съдийската колегия на ВСС становища за притежаваните 
нравствени качества на кандидатите, съгласно чл. 186а, ал. 2 от ЗСВ, от 
които е видно, че всички класирани кандидати притежават в пълнота 
необходимите качества, за да бъдат назначени на длъжността „съдия” в 
районните съдилища.  

Предвид гореизложеното, Комисията по атестирането и 
конкурсите прие, че конкурсът е проведен при спазване разпоредбите 
на Закона за съдебната власт и Наредбата и предлага, на основание чл. 
186а, ал. 3 от ЗСВ, на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да 
проведе гласуване по поредността на класирането,  като на свободните 
6 (шест) длъжности „съдия” в районните съдилища назначи 
класираните кандидати. 


