
 

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

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС 

 

 

ОБЯВЯВА 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИЯ КАНДИДАТ ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ” 

В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА  

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

 (обн. ДВ, бр.89/12.11.2019 г.) 

 

 

                Административен ръководител –– председател на  

Районен съд – Пещера 

 

НЕДОПУСНАТ  КАНДИДАТ 

  

 

Мотиви: Кандидатът в процедурата за избор на административен 

ръководител – председател на Районен съд – Пещера, съдия Атанаска  

Стоянова Павлова не отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 

169, ал. 1 от ЗСВ, съгласно която на длъжността „административен 

ръководител-председател“ на съд  се назначава магистрат с придобит 

статут на несменяемост. В чл. 196, т. 2 от ЗСВ е разписано, че 

атестиране за придобиване на несменяемост се провежда с навършване 

на 5-годишен стаж като съдия, прокурор или следовател. Видно от данни 

в кадровото досие на магистрата, Атанаска Павлова е назначена на 

длъжност „съдия“ в Районен съд - Пещера с решение по пр. № 

2/15.01.2015 г на Съдийската колегия на ВСС, като е встъпила в 

длъжност на 09.03.2015 г. Към момента същата не е придобила 

изискуемия стаж като магистрат, за да бъде атестирана за 

придобиване на статут за несменяемост. За кандидатите в процедурите 

за избор на административни ръководители не е предвидено изключение 

от това правило по смисъла на разпоредбата на 169, ал. 2 от ЗСВ, 

съгласно текста на която, за заместник на административен 

 

ВХ.№ 

 

ИМЕ 

 

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ 

КЪМ МОМЕНТА 

ВСС – 

14970/09.12.2019 г. 

 

 

Атанаска Стоянова 

Павлова 

 

 

съдия в Районен съд -

Пещера 



ръководител на районен съд по изключение може да се назначава и съдия 

без придобит статут на несменяемост, когато за съответната 

длъжност не може да бъде предложен кандидат с придобит статут на 

несменяемост.  

Комисията счита, че  Атанаска Павлова-съдия в Районен съд – Пещера не 

отговаря на изискванията на законовата уредба и същата не следва да 

бъде допусната до участие в процедура за избор на административен 

ръководител - председател на Районен съд – Пещера. 
 


