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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 на 

Висшия съдебен съвет 

 (разгледано на заседание на Комисията на 24.02.2020 г.) 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване в Районен 

съд - Лом на следващия по ред кандидат по обявения, с решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 

14/08.05.2018 г., конкурс за първоначално назначаване в районните 

съдилища. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

По обявения, с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 

14/08.05.2018 г., конкурс за първоначално назначаване в Районен съд-Лом, 

по отношение на една от двете конкурсни длъжности и във връзка с 

постъпил отказ от  участие в конкурса от класирания кандидат Елена 

Геренска, с решение по пр. № 2/27.01.2020 г. Комисията предложи и 

Съдийската колегия на ВСС с решение по пр. № 2/28.01.2020 г. назначи 

следващия по реда на класирането кандидат Красина Панова. Последната 

депозира заявление за отказ от заемане на длъжността „съдия“ в Районен 

съд – Лом, поради което бройката остава вакантна.   

Във връзка с гореизложеното и с цел попълване на конкурсната 

длъжност, следва да се пристъпи към назначаване на следващия кандидат 

по реда на класирането – Елица Орманова, която е подала заявление по чл. 

29, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., че желае да заеме длъжността 

„съдия“ в Районен съд-Лом. За същата има изготвено и прието от 

Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС 

становище за притежаваните нравствени качества, в което обобщеният 

извод е, че спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично 



поведение на българските магистрати и притежава необходимите 

нравствени качества да бъде назначена на длъжността „съдия“ в Районен 

съд-Лом. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 186а, ал. 3 от ЗСВ, с оглед 

резултатите от класирането и становището на Комисията по 

професионална етика за притежаваните нравствени качества на класирания 

кандидат, Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската 

колегия счита за законосъобразно попълването на неусвоената длъжност в 

конкурса. 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията по атестирането и 

конкурсите предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

да проведе гласуване по поредността на класирането, като на 

свободната 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом назначи, на 

основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, следващия по 

реда на класирането кандидат. 

 

 

 

 


