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        ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО КЪМ 

        ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

На вниманието на госпожа Милка Итова и 

господин Камен Иванов 

 

 

Уважаеми госпожо Итова и господин Иванов, 

 

Обръщам се към Вас по повод на съобщението от господин Камен Иванов, 

което отправи до членовете на Гражданския съвет към ВСС на 10.05.2013 г., че не се 

насрочват дати за събеседване по обявените конкурси за повишаване и преместване, 

тъй като голяма част от кандидатите нямали актуални атестации. 

В тази връзка и след анализ на относимите разпоредби на ЗСВ и Правилата за 

провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално 

назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и 

следователи (Правилата) считаме, че не е налице нормативна пречка за паралелното 

организиране и провеждане на двете процедури (по събеседване и по периодично 

атестиране на кандидатите). Валидната атестация не е условие за допускане до 

конкурса, за което, съгласно чл. 191, ал. 2 ЗСВ, във вр. чл. 32, ал. 3 от Правилата, се 

изисква единствено заявление с приложение на изброените документи. 

Правомощието на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори 

и следователи по чл. 191, ал. 3 ЗСВ е да допуска кандидатите до конкурс само въз 

основа на извършена проверка на тези документи. 

Съгласно чл. 192, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ атестирането има значение при определяне 

на общата оценка и класирането. Подготовката на конкурсните комисии за 

събеседването също изисква технологично време. Считаме, че не е налице пречка да 

се изберат изпитните комисии, като едновременно с това се изготвят периодичните 

атестации на кандидатите. 

Вярваме, че обявените от Вас конкурси за повишаване в длъжност и 

преместване ще бъдат проведени прозрачно, тъй като приетите от Вас Правила в 

пълна степен гарантират това. В същото време, предвид изключителния кадрови 

дефицит в някои звена на съдебната власт, те следва да бъдат проведени и 

експедитивно.  
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Убедени сме, че това може да се случи, доколкото организирането на 

предстоящото събеседване едновременно с процедурата по периодично атестиране на 

кандидатите би съкратило необходимото технологично време значително. Честното 

класиране на кандидатите може да бъде гарантирано като се съобрази времето, 

необходимо за влизане в сила на атестациите с датите на насроченото събеседване, 

така че конкурсната комисия да разполага с тях. Убедени сме, че опитът Ви в 

процедурите по атестиране ще позволи да постигнете оптимална организация на 

конкурсите. 

В тази връзка, позволете да Ви предложим да разпоредите необходимото 

съдействие на ПАК и изпитните комисии за събеседването по обявените от Вас 

конкурси за повишаване в длъжност и преместване и едновременно с това да 

довършите периодичното атестиране на кандидатите, което да приключи преди 

провеждане на събеседването, за да се ускори процеса, но и да се гарантира честното 

класиране на кандидатите. 
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