
На основание чл. 194а, ал.4 от Закона за съдебната власт Комисията по 

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС 

 

ОБЯВЯВА 

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ” 

В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

ПУБЛИКУВАН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ 

(обн. ДВ, бр. 14/15.02.2019 г.) 

 

Административен ръководител –– председател на  

Районен съд - Кубрат 

 

ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ 

 

НЕДОПУСНАТ  КАНДИДАТ 

 

Мотиви: Кандидатът в процедурата за административен ръководител – 

председател на Районен съд – Кубрат, съдия Диана Енева не отговаря на 

изискването на разпоредбата на чл. 167, ал. 5 от ЗСВ, съгласно което 

длъжностите административен ръководител на съд могат да се заемат не 

повече от два мандата в един и същи орган на съдебната власт. В чл. 129, ал. 

6 от КРБ е разписано, че административните ръководители се назначават 

на длъжност за срок от пет години с право на повторно избиране. Съгласно 

решение № 3 от 30.01.2018 г. на Конституционния съд за даване на 
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Диана Петрова Енева 
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задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от КРБ, изразът 

„с право на повторно назначаване” изключва възможността за назначаване 

на едно лице за административен ръководител на конкретен съд, 

прокуратура или следствена служба за повече от два мандата. Видно от 

данните от кадровото досие на магистрата, съдия Диана Енева е назначена 

за административен ръководител – председател на Районен съд – Кубрат с 

решение на ВСС по пр. №26/17.07.2009 г. /мандат от 20.07.2004 г. до 

20.07.2009 г. /. За втори мандат административен ръководител - 

председател на същия съд тя е назначена с решение на ВСС по пр. 

№32/29.07.2009 г., като е встъпила в длъжност на 04.08.2009 г. и е 

освободена от заеманата административно - ръководна длъжност поради 

подадена оставка с решение на ВСС по протокол 05/30.01.2014 г., т.е. шест 

месеца преди изтичането на втория петгодишен мандат.  Комисията счита, 

че независимо от прекъсването на втория й мандат като административен 

ръководител, назначаването на съдия Диана Енева за председател на Районен 

съд – Кубрат  би се явил трети мандат за нея, което с оглед 

конституционната норма, решението на Конституционния съд и законовата 

уредба е недопустимо. 

 


