
 1  

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ОТ ПРОТОКОЛ №23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  
КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,  

ПРОВЕДЕНО НА 05.07.2021 г. 
 

Р- 4. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите, участници в процедури за 
избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол №16/18.05.2021 г. (Обн. ДВ, бр. 43/21.05.2021 г.) 

След проведеното гласуване и при обявения резултат с 6 гласа „За“ 

 

КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ 

РЕШИ: 
4.1. ОТЛАГА произнасянето по допустимостта на кандидата за участие в процедурата по избор 
на административен ръководител - председател на Апелативен съд - София – Даниела 
Георгиева Дончева – административен ръководител – председател на Апелативен съд - София, 
до приемане на комплексна оценка от извънредно атестиране по реда на чл.197, ал.5, т.2 от 
ЗСВ. 
 

4.2. ОТКРИВА, на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба №2/23.02.2017 г. за показателите, 

методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, 
процедура за извънредно атестиране, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, 
т. 2 от ЗСВ на Даниела Георгиева Дончева, за периода 21.05.2016 г.- 21.05.2021 г. 
 

4.3. Да се изискат от административния ръководител на Апелативен съд – София необходимите 
документи за провеждане на атестиране, съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата. 

 

Мотиви: За кандидата са налице предпоставките за провеждане на извънредно атестиране 
по реда на чл. 197, ал. 5, т. 2 ЗСВ, а именно изминали повече от 5 години от последното 
проведено периодично атестиране, считано от статистически отчетения период на 
предходното проведено атестиране, както и участие на магистрата в процедура по избор на 
административен ръководител на орган на съдебна власт. 
 

4.4. Решенията по т. 4.1, т. 4.2 и т. 4.3  да се публикуват на интернет страницата на Висшия 
съдебен съвет, в раздел „Важно“ - „Конкурсни процедури“ – „Избор на административни 
ръководители“. 
 

 

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО  
АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ  
И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО  
 

                                АТАНАСКА ДИШЕВА(п) 

 

 

 
 

Изготвил: 

Илина Йосифова ..................................... 


