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към Дневния ред за заседанието
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ДО
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет
(разгледано на заседание на Комисията на 16.11.2020 г.)
ОТНОСНО: Предложение, на основание чл. 186а, ал. 3 от ЗСВ, за
първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на 7
(седем) свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища, съгласно
обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 7/25.02.2020 г., изм. и доп. с решение по
протокол № 8/10.03.2020г. (обн. в ДВ бр. 47/22.05.2020 г.).
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С решение по протокол № 7/25.02.2020 г., изм. и доп. с решение по
пр. № 8/10.03.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на
основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение по пр.
№ 40/03.12.2019 г., т. 14.2. , във връзка с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ е
обявен конкурс за първоначално назначаване и заемане на 7 (седем)
свободни длъжности “съдия” в следните районни съдилища:
Районен съд-Своге – 1 длъжност;
Районен съд-Кърджали – 1 длъжност;
Районен съд–Лом – 1 длъжност;
Районен съд-Берковица – 1 длъжност;
Районен съд-Велики Преслав – 1 длъжност;
Районен съд-Айтос – 1 длъжност;
Районен съд-Мадан – 1 длъжност.
Обнародването в „Държавен вестник“ на решението за обявяване на
конкурса е спряно с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №
10/16.03.2020 г. до изтичане на обявеното извънредно положение в

страната. В 14-дневния срок за прием на документи от 26.05.2020 г. до
05.06.2020 г. (включително), заявления за участие в конкурсната процедура
подават 155 (сто петдесет и пет) кандидати. След извършената проверка по
реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ, с решение по протокол № 14/15.06.2020 г.
Комисията по атестирането и конкурсите се произнесе по допустимостта
на кандидатите, като не допусна до участие в конкурса 1 (един) от тях, тъй
като същият не отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 164, ал. 1
от ЗСВ за наличие на най-малко три години стаж.
Съдийската колегия на ВСС с решения, съответно по протокол №
21/23.06.2020 г., протокол № 24/07.07.2020 г. и протокол № 25/14.07.2020
г., определя чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия с
редовни членове – Галина Косева Косева - съдия в ОС-Габрово, Росица
Славчова Станчева – съдия в ОС – Варна и председател на конкурсната
комисия, Светла Василева Даскалова-Василева – съдия в ОС - Варна,
Светлозар Георгиев Георгиев - съдия в ОС - Варна и доц. д-р Ралица
Янкова Илкова – хабилитиран преподавател в СУ „Св. Климент
Охридски“. За резервни членове на конкурсната комисия са определени
Свилен Станчев Иванов - съдия в СГС и проф. д-р Румен Петров
Владимиров - хабилитиран преподавател в Нов български университет.
Конкурсът е проведен от конкурсната комисия на два етапа – писмен
и устен изпит, съобразно разписаните в ЗСВ и в Наредба № 1 от 9
февруари 2017 г. правила. След писмения изпит, насрочен на 08.08.2020 г.,
конкурсната комисия допуска до следващия етап на конкурса 82
(осемдесет и двама) от явилите се кандидати, получили оценка не по-ниска
от много добър „4,50“ на казуса и оценка не по-ниска от много добър
„4,50“ на теста. Устният изпит, проведен на 28, 29 и 30 септември 2020 г.,
издържат съгласно изискванията на чл. 25, ал. 4 от Наредбата 53 (петдесет
и трима) кандидати, получили оценка не по-ниска от добър „4.00“.
На основание чл. 186а, ал. 1 от ЗСВ, конкурсната комисия извършва
класиране на кандидатите чрез подреждането им според резултата от
конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния
изпит. Поради постъпил отказ за заемане на длъжността от кандидат,
класиран в Районен съд - Своге, Комисията по атестирането и конкурсите с
решение по пр. № 28/12.10.2020 г. прие заявлението за отказ от участие в
конкурса и извърши второ класиране на кандидатите на основание чл. 29,
ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.
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 на
класираните кандидати по реда на чл. 29, ал. 3 от Наредбата, както и
приетите от Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на
ВСС становища, изготвени съобразно изискванията на чл. 186а, ал. 2 от
ЗСВ, от които е видно, че всички класирани кандидати притежават в
пълнота необходимите нравствени качества, за да бъдат назначени на
длъжността „съдия” в районните съдилища.
Предвид гореизложеното, Комисията по атестирането и
конкурсите счита, че конкурсната процедура е проведена при спазване
разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба № 1/09.02.2017 г.,
поради което предлага, на основание чл. 186а, ал. 3 от ЗСВ, на
Съдийската колегия на ВСС да проведе гласуване по поредността на
класирането, като на свободните 7 (седем) длъжности „съдия“ в
районните съдилища назначи, на основание чл. 160 във връзка с чл.
186а, ал. 4 от ЗСВ, класираните кандидати.

