
                                                                                                                                   
 

 

ПРАВИЛА 

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 194 ОТ ЗСВ 

                            

(приети с решение на ВСС по протокол  № 4 от 31.01. 2013 г.) 
 

 

Чл. 194 ЗСВ: В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и 

следствени органи или при намаляване  числеността на длъжностите в тях 

ВСС разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на 

съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава 

на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите. 

 

         1. Тези правила уреждат преназначаването на съдии, прокурори 

и следователи по реда на чл. 194 от ЗСВ, във връзка с чл. 30, ал. 1, 

т.т. 2 и 3 от ЗСВ. 

         2. Висшият съдебен съвет приема решение за закриване на 

конкретен орган или за намаляване на числеността на длъжностите 

в него, след анализ на степента на натовареност на съответните 

органи на съдебната власт по критериите, действащи към момента 

на анализа, както и други фактори, които имат значение за 

осигуряване на правото на достъп до съд. Решението за закриване 

на конкретен орган се приема след съгласуване с или по 

предложение на министъра на правосъдието, а на военните 

съдилища, след съгласуване и с министъра на отбраната. 

          3. В случаите по т. 2 ВСС приема решение за разкриване на 

съответните длъжности и преназначаване на лицата, заети в 

закрития или с намалена численост орган, в еднакви по степен 

органи на съдебната власт с висока или свръхвисока степен на 

натовареност, по възможност от същия апелативен район. 



          4. В случай, че в същия апелативен район няма орган от 

същата степен с висока или свръхвисока степен на натовареност, се 

пристъпва  към разкриване на съответните длъжности и 

преназначаване в съответни органи от други апелативни райони, 

като се следи за последователност при избора на апелативен 

район, от гледна точка на териториална близост до седалището на 

закрития орган или длъжност. 

5. Преди приемане на решенията по т. 2 и т. 3,  ВСС взема 

становището на работещите в съответния орган магистрати.  

6. Решенията за закриване на органа или намаляване на 

числеността му, както и тези за преназначаване в друг равен по 

степен орган, се съобщават от ВСС на магистратите, работещи в 

него, на които се прави предложение за преместване без конкурс. 

7. Желаещите да се преместят подават заявление в 7-дневен 

срок от получаване на съобщението по т. 6, към което прилагат 

личните си мотиви за преместването. Към заявлението ВСС 

прилага служебно кадровото досие на магистрата. 

8. В случай, че желаещите да бъдат преназначени са повече 

от броя на преместените длъжности, ВСС приема решение за 

преназначаване, съобразно следните критерии: комплексната 

оценка от атестирането, продължителността на юридическия стаж и 

значимостта на личните мотиви на кандидатите. 

9. Решението по т. 8 се мотивира. 

 

 


