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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИЯ” В 

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2016г. 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища е 

89 щатни бройки, разпределени по апелативни райони както следва :  

 

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ    

• СГС 25 длъжности 

• ОС София 3 длъжности

• ОС Благоевград 3 длъжности 

• ОС Видин 1 длъжност 

• ОС Враца 3 длъжности 

• ОС Кюстендил 2 длъжности 

• ОС Монтана 1 длъжност 

• ОС Перник 3 длъжности 

 

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ПЛОВДИВ 

• ОС Пловдив 7 длъжности 

• ОС Пазарджик 2 длъжности 

• ОС Кърджали 1 длъжност 

• ОС Смолян 1 длъжност 

• ОС Стара Загора 2 длъжности 

• ОС Хасково 3 длъжности 

 

 АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА 

• ОС Варна 8 длъжности 

• ОС Добрич 1 длъжност 

• ОС Разград 1 длъжност 

• ОС Силистра 2 длъжности 

• ОС Търговище 1 длъжност 

• ОС Шумен  1 длъжност 

 

 АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

• ОС В. Търново 3 длъжности 

• ОС Габрово 1 длъжност 

• ОС Ловеч 1 длъжност 

• ОС Плевен 2 длъжности 

• ОС Русе 2 длъжности 

 

 АПЕЛАТИВЕН РАЙОН БУРГАС 

• ОС Бургас 6 длъжности 

• ОС Сливен 2 длъжности 

• ОС Ямбол 1 длъжност 
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От горепосочените 89 длъжности, 21 са заети от назначените с решение на 

Висшия съдебен съвет /ВСС/ по пр. № 34/17.06.2015г, на основание на чл. 258а, 

ал. 3 от ЗСВ, младши съдии от конкурс обявен през месец януари 2014г. Съгласно 

изискванията на чл. 243 от ЗСВ, същите следва да бъдат назначени през 2017г. на 

длъжността „съдия” в районните съдилища. 

 

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането /КПА/ и 

на база извършено от нея планиране, с решение по протокол № 03/22.01.2015г 

ВСС обяви конкурс за заемане на 37 длъжности „младши съдия”. 

В хода на процедурата по заявяване на желания от одобрените кандидати за 

назначаване на длъжността „младши съдия”, за два от органите на съдебната 

власт – Софийски градски съд и Окръжен съд гр. Пловдив при наличие на 1 (една) 

незаявена свободна длъжност във всеки, желание са заявили по двама 

кандидати с еднакъв резултат (бал) и еднакъв общ успех от държавните изпити, 

поради липса на разписани критерии в ЗСВ при тази хипотеза да бъде 

предпочетен един от двамата кандидати.  Поради това, на обучение в 

Националния институт на правосъдието /НИП/ на 05.10.2015г. са започнали 

обучение 39 кандидати за младши съдии, което ще се съобрази при настоящото 

планиране на длъжностите, във връзка с обявяването на конкурса за младши 

съдии през 2016 г. 

 Непосредствено след започване на обучението, кандидатът одобрен за ОС 

Разград е депозирал писмена молба за отказ както от конкурсната процедура, 

така и от обучение в НИП /приета с решение на ВСС по пр. № 52/22.10.2015г./, 

поради което длъжността остава вакантна.  

 През 2016 г. предстои назначаването на общо 38 кандидати за младши 

съдии в окръжните съдилища, след успешно завършване на обучение в 

Националния институт на правосъдието. 

 

Към момента реално свободните длъжности „младши съдия” са 5, като през 

месец юни и месец юли 2016г. предстои освобождаване на още 27, след 

изтичането на срока по чл. 240 от ЗСВ на младшите съдии, назначени с решение 

на ВСС по пр. № 26/19.06.2014г.  

Във връзка с гореизложеното, през 2016г. ще се овакантят общо 32 длъжности 

„младши съдия”. Тук следва да се съобразят и да се вземат предвид заявените от 

одобрените кандидати с еднакъв бал с 2 длъжности повече от обявените за 

конкурс през 2015г. – 1 за Софийски градски съд и 1 за ОС Пловдив, поради 

което само 30 длъжности биха могли да се обявят за заемане чрез конкурс за 

младши съдии.  

Съобразно изискванията на чл. 177 от ЗСВ, КПА е извършила съгласуване с 

административните ръководители на окръжните съдилища, като същите са 

изразили становище по отношение на планирането и обявяването на конкурс за 

заемане на длъжността „младши съдия”, както следва: 
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• Окръжен съд гр.  Благоевград  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Благоевград е 3 щатни 

бройки с натовареност по щат 12,36 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 8,20 при средна за страната 9,87. От конкурс обявен през 2014г, 

след успешно завършване на обучението в Националния институт на 

правосъдието през 2015г. е назначена младши съдия Гергана Мирчова 

Симеонова. За втората длъжност е обявен конкурс с решение на ВСС по пр. № 

03/22.01.2015г., като кандидатът заявил желание за заемане на длъжността към 

момента провежда обучението си в НИП. Третият щат е зает от младши съдия 

Димитър Руменов Беровски, за който предстои назначаване на длъжността 

„съдия” в районен съд, съгласно изискванията на чл. 240 във връзка с чл. 243 от 

ЗСВ през месец юни 2016г. С оглед овакантяването на една длъжност „младши 

съдия” и съобразно предложението на административния ръководител, 

Комисията по предложенията и атестирането, счита за необходимо същата да 

бъде обявена на конкурс. 

• Окръжен съд гр.  Бургас  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Бургас е 6 щатни 

бройки с натовареност по щат 11,18 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 7,52 при средна за страната 9,87. Към настоящия момент са заети 

две от длъжностите от младши съдия Яна Дичева Атанасова и младши съдия 

Камелия Георгиева Ненкова, като за тях предстои назначаване на длъжността 

„съдия” в районен съд през месец юни 2016г., съгласно изискванията на чл. 240 

във връзка с чл. 243 от ЗСВ. След проведен конкурс през 2015г. в НИП се 

обучават двама кандидати за младши съдии, които предстои да бъдат назначени 

през 2016г. Към настоящия момент в ОС Бургас има и две реално свободни 

длъжности, които съгласно изразеното становище от административния 

ръководител не бяха обявени на конкурс през 2015г. Поради това, настоящото 

предложение на председателя на ОС Бургас е за обявяване на конкурс за заемане 

на общо 4 длъжности „младши съдия”.   

С оглед извършената проверка на актуалното кадрово състояние на съда и 

съобразявайки анализа на данните за натовареността на този орган на съдебна 

власт, от които е видно, че ОС – Бургас е с натовареност под средната за страната 

се очертава възможност в настоящото планиране за редуциране на обявяваните по 

реда на чл. 180 от ЗСВ длъжности. Тази необходимост се налага и във връзка със 

стремежа на КПА за ритмично и регулярно обявавена на конкурсите при отчитане 

специфичните нужди на всеки отделен орган на съдебната власт и обезпечавайки 

възможностите на административните ръководители при обособяване на 

съставите и организацията на работата на младшите магистрати. Редуцирането на 

обявяваните на конкурс длъжности за младши съдии ще доведе до известна 

степен до преодоляване на тенденцията за нарастващо постъпление в съдебната 

система от външно назначение. Съобразявайки горното Комисията по 

предложенията и атестирането счита за необходимо да бъдат планирани и 

съответно обявени на централизиран конкурс 2 от свободните 4 длъжности 

„младши съдия”.  
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• Окръжен съд гр.  Варна  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Варна е 8 щатни бройки 

с натовареност по щат 12,77 при средна за страната 15,18 и брой свършени 

дела 9,81 при средна за страната 9,87. След проведен конкурс през 2015г. в НИП 

се обучават трима кандидати за младши съдии, които предстои да бъдат 

назначени през 2016г. Останалите 5 длъжности към момента са заети от 

младшите съдии – Борислава Петрова Борисова, Кристина Янкова Табакова, Ива 

Анастасиос Анастасиадис, Евгения Димитрова Мечева и Теодора Пламенова 

Шишкова на които предстои освобождаване през месец юни 2016г. поради 

изтичащия срок съгласно чл. 240 от ЗСВ, за които административния ръководител 

прави предложение за обявяване на конкурс. 

От резултатите на така извършената проверка по щат и с оглед анализа на 

данните за натовареността е видно, че ОС – Варна е достатъчно кадрово 

обезпечен орган с натовареност под средната за страната, за който също е налице 

възможност в настоящото планиране за редуциране на обявяваните по реда на чл. 

180 от ЗСВ длъжности. Намаляването на длъжностите ще доведе до поетапно и 

по-равномерно постъпване на младши магистрати в органа, което би улеснило и 

самия административен ръководител при формирането на съставите и 

организацията на работата в съда.  

С оглед на изложеното Комисията по предложенията и атестирането счита за 

необходимо да бъдат планирани и съответно обявени на централизиран конкурс 

през 2016 г. 3 от свободните 5 длъжности „младши съдия”.  

 

• Окръжен съд гр.  Велико Търново  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Велико Търново е 3 

щатни бройки с натовареност по щат 9,70 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 7,03 при средна за страната 9,87. За една от длъжностите е 

обявен конкурс с решение на ВСС по пр. № 03/22.01.2015г., като кандидатът 

заявил желание за заемане на длъжността към момента провежда задължителното 

си обучението в НИП. От конкурс обявен през 2014г, след успешно завършване 

на обучението в НИП през 2015г. са назначени младшите съдии Мария Станчева 

Костова и Катя Николова Велисеева, които заемат останалите две длъжности.    

Не е налице възможност за планиране на длъжност „младши съдия” в този 

съдебен орган и не следва да се обявява конкурс. 

 

• Окръжен съд гр.  Видин 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Видин е 1 щатна бройка 

с натовареност по щат 8,39 при средна за страната 15,18 и брой свършени дела 

6,88 при средна за страната 9,87. Същата е заета от младши съдия Константин 

Александров Кунчев, който след успешно завършване на обучение в НИП е 

назначен с решение на ВСС по пр. № 34/17.06.2015г.  

Не е налице възможност за обявяване на конкурс в съдебния орган. 
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• Окръжен съд гр.  Враца  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Враца е 3 щатни бройки 

с натовареност по щат 7,70 при средна за страната 15,18 и брой свършени дела 

6,40 при средна за страната 9,87. За две от длъжностите е обявен конкурс през 

2015г. с решение на ВСС по пр. 03/22.01.2015г., като кандидатите за младши 

съдия към момента са на задължително деветмесечно обучение в НИП. Третата 

длъжност е заета от младши съдия Калина Христова Христова – успешно 

завършила обучението си в НИП през 2015г. и назначена с решение на ВСС по 

пр. № 34/17.06.2015г.  

Не е налице възможност за планиране на длъжност „младши съдия” в този 

съдебен орган и не следва да се обявява конкурс. 

 

• Окръжен съд гр.  Габрово 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Габрово е 1 щатна 

бройка с натовареност по щат 7,72 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 6,12 при средна за страната 9,87, като с решение на ВСС по пр. 

№ 34/17.06.2015г. на същата назначен младши съдия Боян Христов Косев.  

Не е налице възможност за планиране и обявяване на конкурс през 2015г.  

 

• Окръжен съд гр.  Добрич 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Добрич е 1 щатна 

бройка с натовареност по щат 8,46 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 6,99 при средна за страната 9,87. Длъжността към момента е 

заета от младши съдия Марина Юлиянова Георгиева, назначена с решение на 

ВСС по пр. № 34/17.06.2015г.  

Не е налице възможност за планиране и обявяване на конкурс през 2015г.  

 

• Окръжен съд гр.  Кърджали 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Кърджали е 1 щатна 

бройка с натовареност по щат 6,10 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 4,82 при средна за страната 9,87. Същата с решение на ВСС по 

пр. 30/05.01.2015г. е обявена на конкурс, а кандидатът заявил желание за 

заемането й е на обучение в НИП.  

Не е налице възможност за планиране на длъжност „младши съдия” в този 

съдебен орган и не следва да се обявява конкурс. 

 

• Окръжен съд гр.  Кюстендил 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Кюстендил е 2 щатни 

бройки с натовареност по щат 11,94 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 8,51 при средна за страната 9,87. На една от длъжностите е 
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назначен младши съдия Светослав Атанасов Пиронев с решение на ВСС по пр. № 

34/17.06.2015г., а другата длъжност е обявена на конкурс през 2015г. и 

кандидатът заявил желание за заемането й провежда обучение в НИП.   

Не е налице възможност за планиране на длъжност „младши съдия” в този 

съдебен орган и не следва да се обявява конкурс. 

 

• Окръжен съд гр.  Ловеч 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Ловеч е 1 щатна бройка 

с натовареност по щат 8,09 при средна за страната 15,18 и брой свършени дела 

6,29 при средна за страната 9,87. Тази длъжност към момента е вакантна, като 

административният ръководител предлага същата да бъде обявена на конкурс. 

Съобразно преценката на актуалното кадрово състояние на този ОСВ и след 

анализ на данните за натовареността, от които е видно, че ОС – Ловеч е орган със 

сравнително ниска натовареност, КПА приема, че не е налице основание за 

планиране на длъжността „младши съдия” и обявяването й за заемане чрез 

централизиран конкурс през 2016 г. 

• Окръжен съд гр.  Монтана 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Монтана е 1 щатна 

бройка с натовареност по щат 7,39 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 5,01 при средна за страната 9,87.  След обявен конкурс за заемане 

на длъжността през 2015г., кандидатът провежда обучение по реда на чл. 249, ал. 

1, т .1 от ЗСВ в НИП. 

Не е налице възможност за планиране на длъжност „младши съдия” в този 

съдебен орган и не следва да се обявява конкурс. 

 

• Окръжен съд гр.  Пазарджик 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Пазарджик е 2 щатни 

бройки с натовареност по щат 10,65 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 7,79 при средна за страната 9,87.  С решение на ВСС по пр. № 

03/22.01.2015г. и двете длъжности са обявени на конкурс, а одобрените кандидати 

провеждат задължителното си обучение в НИП.  

Не е налице възможност за планиране и обявяване на конкурс през 2015г.  

 

• Окръжен съд гр.  Перник 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Перник е 3 щатни 

бройки с натовареност по щат 8,18 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 6,14 при средна за страната 9,87.  Към настоящия момент две от 

длъжностите са заети, съответно от Яна Марио Филипова и Адриан Динков Янев 

– назначени с решение на ВСС по пр. № 34/17.06.2015г. по обявен конкурс през 

2014 г. Останалата една длъжност е обявена на конкурс през 2015г. и предстои да 

се заеме през 2016г. след успешно завършване на обучение в НИП на заявилия за 

нея желание кандидат.  

Не е налице възможност за планиране и обявяване на конкурс през 2015г.  
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• Окръжен съд гр.  Плевен 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Плевен е 2 щатни 

бройки с натовареност по щат 9,65 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 7,74 при средна за страната 9,87. Не е налице възможност за 

планиране и обявяване на конкурс през 2015г., тъй като след обявен конкурс през 

2015г. за една от длъжностите, кандидатът провежда обучение в НИП, а втората 

длъжност към момента е заета от младши съдия Калина Кръстева Филипова, 

считано от 24.06.2015г.  

 

• Окръжен съд гр.  Пловдив 

 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Пловдив е 7 щатни 

бройки с натовареност по щат 14,26 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 10,82 при средна за страната 9,87. От конкурс обявен през 2014г, 

след успешно завършване на обучение в НИП през 2015г. е назначен младши 

съдия Кирил Стайков Петров.  

С решение на ВСС по пр. № 03/22.01.2015г. е обявен конкурс за заемане на три 

длъжности „младши съдия”. В хода на процедурата по заявяване на желания от 

одобрените кандидати за младши съдии, при наличие на една последна незаявена 

свободна длъжност в ОС Пловдив,  желание са заявили  двама 

кандидати с еднакъв бал и еднакъв общ успех от държавните изпити. В Закона за 

съдебната власт липсват разписани критерии при тази хипотеза да бъде 

предпочетен един от двамата кандидати.  Поради това, при обявени три свободни 

длъжности, към момента на обучение в НИП са четирима кандидати.   

Предстои освобождаването на останалите три длъжности след изтичане на 

двугодишния срок по чл. 240 на младшите съдии Божидар Иванов Кърпачев, 

Людмила Людмилова Митрева и Ели Димитрова Анастасова и назначаването им 

на длъжност „съдия” в районен съд, съгласно изискванията на чл. 243 от ЗСВ през 

2016г. Административният ръководител изразява становище за необходимост от 

планиране и обявяване и на трите длъжности, но видно от гореизложеното с оглед 

обезпечаването на младшите съдии от конкурс 2015г. заявили желания с еднакъв 

бал, на конкурс през 2016г. е налице възможност за обявяване само на две 

длъжности. 

 

• Окръжен съд гр.  Разград 

 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Разград е 1 щатна 

бройка с натовареност по щат 8,76 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 6,83 при средна за страната 9,87. През 2015г., същата е обявена 

на конкурс с решение на ВСС по пр. № 03/22/01/2015г. Непосредствено след 

започване на задължителното девет месечно обучение в НИП, одобрения 

кандидат е депозирал молба за отказ от конкурсната процедура, съответно от 

обучението си в НИП, поради което към момента длъжността е вакантна. В 

изпълнение на чл. 177, ал. 1 от ЗСВ, административният ръководител изразява 
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становище през календарната 2016 г. свободната длъжност „младши съдия” да 

бъде обявена на конкурс. 

Проверката на актуалното кадрово състояние на органа и анализа на данните 

за натовареността, от които е видно, че ОС – Разград е с натовареност значително 

под средната за страната, дава основание за решение на КПА, в което не се 

предвижда обявяването на свободната длъжност „младши съдия” за заемането й 

чрез конкурс през 2016 г. 

 

• Окръжен съд гр.  Русе 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Русе е 2 щатни бройки с 

натовареност по щат 9,46 при средна за страната 15,18 и брой свършени дела 

7,90 при средна за страната 9,87. Една от длъжностите е обявена на конкурс 

през 2015г., като кандидатът заявил желание за заемането провежда обучение  по 

реда на чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в НИП. Във връзка с ниската натовареност на 

съдиите от ОС Русе през 2015г., за втората длъжност не беше обявен конкурс, 

поради което към момента същата е вакантна.  Съгласно разпоредбата на чл. 177, 

ал. 1 от ЗСВ, предложението на административния ръководител е свободната 

длъжност да бъде обявена на конкурс през 2016 г. Съобразно преценката на 

актуалното кадрово състояние на този ОСВ и след анализ на данните за 

натовареността, от които е видно, че ОС – Русе е орган с ниска натовареност, 

КПА счита, че длъжността „младши съдия” не следва бъде планирана и обявена 

за заемане чрез централизиран конкурс през 2016г. 

• Окръжен съд гр.  Силистра 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Силистра е 2 щатни 

бройки с натовареност по щат 8,04 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 6,03 при средна за страната 9,87. След обявен конкурс през 

2015г. за една от длъжностите, кандидатът провежда обучение в НИП. Втората 

длъжност е заета от младши съдия Деница Божидарова Петкова и следва да се 

оваканти на 01.07.2016г., след назначаването на същата на длъжността „съдия” в 

районен съд, съобразно изискванията на чл. 240 във връзка с чл. 243 от ЗСВ.      

КПА възприема изразеното от административния ръководител становище за 

съкращаване на щатната численост с една длъжност „младши съдия”. 

 

• Окръжен съд гр.  Сливен 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Сливен е 2 щатни 

бройки с натовареност по щат 8,92 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 7,35 при средна за страната 9,87. С решение на ВСС по пр. № 

34/17.06.2015г. са назначени младшите съдии Сава Милков Шишенков и Нина 

Методиева Коритарова, след успешно завършване на обучение в НИП.  

Не е налице възможност за планиране и обявяване на конкурс през 2016г.  
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• Окръжен съд гр.  Смолян 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Смолян е 1 щатна 

бройка с натовареност по щат 9,26 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 6,78 при средна за страната 9,87 като през 2015г. на същата е 

назначена младши съдия Веселина Иванова Димчева от обявен конкурс през 

2014г. Не е налице възможност за планиране на длъжност „младши съдия” в този 

съдебен орган и не следва да се обявява конкурс. 

 

• Окръжен съд гр. София 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС София е 3 щатни 

бройки с натовареност по щат 10,92 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 7,73 при средна за страната 9,87.  От конкурс обявен през 2014г, 

след успешно завършване на обучението в НИП през 2015г. е назначена младши 

съдия Донка Иванова Паралеева. За останалите две длъжности е обявен конкурс с 

решение на ВСС по пр. № 03/22.01.2015г., като кандидатите заявили желание за 

заемането им към момента провеждат обучението си в НИП, поради което не е 

налице възможност за планиране и обявяване на конкурс през 2016г. 

• Окръжен съд гр. Стара Загора 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Стара Загора е 2 щатни 

бройки с натовареност по щат 13,41 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 9,92 при средна за страната 9,87. Към момента и двете длъжности 

са обявени на централизиран конкурс през 2015г., поради което не следва да бъде 

обявен конкурс през 2016г. 

• Окръжен съд гр. Търговище 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Търговище е 1 щатна 

бройка с натовареност по щат 5,49 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 4,46 при средна за страната 9,87. Длъжността е обявена на 

конкурс с решение на ВСС по пр. № 03/22.01.2015г., а кандидатът заявил желание 

за заемането й провежда обучение в НИП. Не е налице възможност за планиране 

и обявяване на конкурс през 2016г.  

• Окръжен съд гр. Хасково 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Хасково е 3 щатни 

бройки с натовареност по щат 10,81 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 8,83 при средна за страната 9,87. След обявен конкурс за заемане 

на две от длъжностите през 2015г., кандидатите провеждат обучение по реда на 

чл. 249, ал. 1, т .1 от ЗСВ в НИП. Към настоящия момент третата длъжност е заета 

от Лилия Иванова Митева. За същата предстои назначаване на длъжността 

„съдия” в районен съд през 2016г., съгласно изискванията на чл. 240 във връзка с 

чл. 243 от ЗСВ, като съобразно предложението на административния ръководител 
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овакантената длъжност се планира и обявява на централизиран конкурс. Следва 

да се вземе предвид и обстоятелството, че през 2019г. предстои освобождаване на 

магистрат от съдебния район на ОС Хасково по реда на чл. 165, ал. 1. т. 1 от ЗСВ. 

/Приложение № 1/ 

• Окръжен съд гр. Шумен 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Шумен е 1 щатна 

бройка с натовареност по щат 9,68 при средна за страната 15,18 и брой 

свършени дела 7,89 при средна за страната 9,87. Не е налице възможност за 

планиране и обявяване на конкурс през 2016г., тъй като през 2015г. посочената 

длъжност е обявена на конкурс, като одобреният кандидат, заявил желание за 

заемането й, е на обучение в НИП.  

 

• Окръжен съд гр.  Ямбол 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Ямбол е 1 щатна бройка 

с натовареност по щат 7,41 при средна за страната 15,18 и брой свършени дела 

5,76 при средна за страната 9,87. През календарната 2015г. длъжността предстои 

да бъде освободена от младши съдия Ива Илиева Стойчева – Коджабашева, след 

изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ, поради което становището на 

административния ръководител е същата да бъде обявена на централизиран 

конкурс. Във връзка със значително ниската натовареност на съдиите в съдебния 

орган, КПА счита, че не следва бъде  обявен  конкурс през 2016 г. за заемането на 

длъжността „младши съдия”. 

• Софийски градски съд 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в Софийски градски съд е 25 

щатни бройки с натовареност по щат 33,75 при средна за страната 15,18 и 

брой свършени дела 17,49 при средна за страната 9,87.  

След успешно завършване на обучението в Националния институт на 

правосъдието през 2015г. са назначени петима младши съдии от конкурс обявен 

през 2014г., за които срокът по реда на чл. 240 от ЗСВ изтича през 2017г.  

За седем длъжности „младши съдия” е обявен конкурс с решение на ВСС по 

пр. № 03/22.01.2015г., като към момента задължително деветмесечно обучение в 

НИП провеждат осем кандидати, тъй като в хода на процедурата по заявяване на 

желания, при наличие на една незаявена свободна длъжност в СГС, желание са 

заявили  двама кандидати с еднакъв резултат и еднакъв общ успех от държавните 

изпити. При тази хипотеза няма как да бъде предпочетен един от двамата 

кандидати, поради липса на  разписани критерии в Закона за съдебната власт. 

На 24.06.2016г. предстои изтичане на законоустановения срок съгласно 

разпоредбата на чл. 240 от ЗСВ и съответно освобождаване на тринадесет 

длъжности „младши съдия”  на които следва да бъдат приложени изискванията на 

чл. 243 от ЗСВ, а именно назначаването им на длъжност „съдия” в районните 

съдилища. Във връзка с провеждането на централизиран конкурс през 2016г. е 

налице възможност за планиране и обявяване само на дванадесет длъжности, с 
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оглед обезпечаването на младшите съдии заявили желания за СГС с еднакъв бал 

през 2015г.  

Съобразно планирането на КПА за регулярно обявяване, ритмичното 

провеждане на конкурсите и за поетапно постъпване в съдебната система на 

магистратите от външни назначения и с цел обезпечаване възможностите на 

административния ръководител при обособяване на съставите и организацията на 

работата на младшите магистрати, КПА счита, че при планиране на длъжностите 

за конкурс „младши съдия” през 2016 г. за СГС е налице необходимост от 

редуциране на обявяваните по реда на чл. 180 от ЗСВ длъжности. 

Съобразно гореизложеното, Комисията по предложенията и атестирането 

счита за необходимо да бъдат планирани и съответно обявени на конкурс само 9 

/девет/ длъжности „младши съдия” от възможните 12 /дванадесет/ 

 

 

След анализ на данните за обема на работа и средна натовареност на 

окръжните съдилища, съобразявайки специфичните нужди на отделните органи 

на съдебна власт при формиране и обособяване на съдебните състави, както и с 

оглед регулярното обявяване и ритмичното провеждане на конкурсите, при 

планиране на длъжностите за конкурс „младши съдия” през 2016 г. е налице 

необходимост от редуциране на обявяваните по реда на чл. 180 от ЗСВ 

длъжности.  

 

Тази необходимост се обуславя и с оглед сравнителния анализ на данните за 

освободените магистрати от 03.10.2012 г. до 21.01.2016 г., а именно: 115 и общо 

постъпилите за същия период от външно назначаване в съдебната система 

магистрати, а именно 137, от който анализ е видна тенденция за  нарастващо 

постъпление от външно назначаване в съдебната система. При приложението на 

сега действащата разпоредба на чл. 178, ал. 1 от ЗСВ за определяне чрез жребий 

по 20 на сто от броя на свободните длъжности по нива /районно, окръжно, 

апелативно и върховно/ за заемането им чрез конкурс за първоначално 

назначаване и съобразно обвързващата разпоредба на чл. 176, ал. 2 на ЗСВ за 

ежегодно обявяване на конкурсите за младши съдии и младши прокурори, които 

представляват външно за системата постъпване, се установява, че реалният 

процент на външни за системата назначения надвишава предвидените в закона 20 

%, което от своя страна води  до липса на възможност или създава условия за 

неравномерно кариерно израстване на магистратите.  

 

С оглед на горното и след като разгледа предложенията на административните 

ръководители за планиране и обявяване на конкурс за младши съдии, като взе 

предвид предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 

2016 г., както и освобождаванията на магистрати в съответните органи на 

съдебната власт по реда на чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ през 2019 г., Комисията по 

предложенията и атестирането счита за необходимо да бъдат планирани и 

съответно обявени на централизиран конкурс 18 /осемнадесет/ длъжности 

„младши съдия”, както следва:  
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 Орган на съдебната власт Брой длъжности 

1. Окръжен съд гр. Благоевград 1 /една/ свободна длъжност 

2. Окръжен съд гр. Бургас 2 /две/ свободни длъжности 

3. Окръжен съд гр. Варна 3 /три/ свободни длъжности 

4. Окръжен съд гр. Пловдив 2 /две/ свободни длъжности 

5. Окръжен съд гр. Хасково 1 /една/ свободна длъжност 

6. Софийски градски съд 9 /девет/ свободни длъжности 
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Приложение № 1 

СПРАВКА  

за предстоящото обявяване на конкурс за младши съдии през 2016г., назначаване през 2017г. с изтичащ срок 

по чл. 240 от ЗСВ през 2019г. 

Предстоящо 

пенсиониране на 

магистрати от 

районните 

съдилища през 

2019г. 

НАТОВАРЕНОСТ ПО 

ЩАТ /полугодие 

2015г./  

Орган на съдебната 

власт 

Младши 

съдии 

по щат 

към 

26.01.2016

г. 

СВОБОДНИ 

ДЛЪЖНОСТИ 

КОИТО 

МОГАТ ДА 

СЕ ОБЯВЯТ 

ЗА КОНКУРС 

ПРЕЗ м. 

ЯНУАРИ 

2016г. 

 

Изтичащ 

срок по чл. 

240 от ЗСВ 

през 2019г. 

ПРЕДЛО

ЖЕНИЕ 

ОТ КПА 

ЗА 

ОБЯВЯВА

НЕ НА 

КОНКУРС 

ПРЕЗ м. 

ЯНУАРИ 

2016г. 

 

Изтичащ 

срок по 

чл. 240 от 

ЗСВ през 

2019г 

ОСВ 

Дата 

на  

пенси

онира

не б
р
о
й

  
Д
Е
Л
А

 з
а 
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А
З
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Л
Е
Ж
Д
А
Н
Е
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И
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А
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А

 

б
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й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОС 

БЛАГОЕВГРАД 
3 1 1     12,36 8,20 

2 ОС БУРГАС 6 4 2 
РС 

Карнобат 

06.02. 

2019г. 
11,18 7,52 

3 ОС ВАРНА 8 5 3     12,77 9,81 

4 
ОС В. 

ТЪРНОВО 
3        9,70 7,03 

5 ОС ВИДИН 1        8,39 6,88 

6 ОС ВРАЦА 3        7,70 6,40 

7 ОС ГАБРОВО 1    
РС 

Севлиево 

23.11. 

2019 г. 
7,72 6,12 

8 ОС ДОБРИЧ 1        8,46 6,99 

9 ОС КЪРДЖАЛИ 1        6,10 4,82 

10 
ОС 

КЮСТЕНДИЛ 
2        11,94 8,51 

11 ОС ЛОВЕЧ 1 1      8,09 6,29 

12 ОС МОНТАНА 1        7,39 5,01 

13 
ОС 

ПАЗАРДЖИК 
2        10,65 7,79 

14 ОС ПЕРНИК 3        8,18 6,14 

15 ОС ПЛЕВЕН 2        9,65 7,74 

16 ОС ПЛОВДИВ 7 2 2     14,26 10,82 

17 ОС РАЗГРАД 1 1      8,76 6,83 

18 ОС РУСЕ 2 1      9,46 
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14 

19 ОС СИЛИСТРА 2 1      8,04 6,03 

20 ОС СЛИВЕН 2        8,92 7,35 

21 ОС СМОЛЯН 1        9,26 6,78 

22 ОС СОФИЯ 3        10,92 7,73 

23 
ОС СТАРА 

ЗАГОРА 
2        13,41 9,92 

24 
ОС 

ТЪРГОВИЩЕ 
1        5,49 4,46 

25 ОС ХАСКОВО 3 1 1 
РС 

Харманли 

06.06. 

2019 г. 
10,81 8,83 

26 ОС ШУМЕН 1        9,68 7,89 

27 ОС ЯМБОЛ 1 1      7,41 5,76 

28 СГС 25 12 9     33,75 17,49 

ОБЩО 89 30 18     

 


