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ПРОТОКОЛ № 2 

 

от заседание на Работната група за актуализиране на Класификатора на 

длъжностите в администрацията на съдилищата и привеждане на щатни 

разписания на органите на съдебната власт в съответствие с него, 

проведено на 03 октомври 2016 г. 

 

Днес, 03 октомври 2016 г., понеделник от 10.00 ч. в сградата на Висшия 

съдебен съвет, се проведе заседание на Работната група за актуализиране на 

Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и 

привеждане на щатни разписания на органите на съдебната власт в 

съответствие с него. 

На заседанието присъстват: Каролина Неделчева – член на Висшия 

съдебен съвет, Янко Янев – председател на Апелативен съд гр. Велико 

Търново, Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд гр. Бургас, Иван 

Калибацев – председател на Районен съд гр. Пловдив, Маргарита Пазвантова 

– главен секретар на Върховния касационен съд, Александър Николов – 

главен секретар на Върховния административен съд, Гергана Узунова – 

съдебен администратор на Апелативен съд гр. Пловдив, Анна Зоксимова – 

съдебен администратор на Административен съд – София – град, Анелия 

Бъчварова – съдебен администратор на Окръжен съд гр. Варна и Даниела 

Илиева – председател на Сдружението на съдебните служители и съдебен 

администратор в Софийски градски съд. 

 

Постъпило е писмо с вх. №  11-07-408/03.10.2016 г. от председателя на 

Софийски районен съд до Работната група, екземпляр от който беше връчен 

на всеки от членовете за запознаване. 

 

ОТНОСНО: Обсъждане на проект за изменение и допълнение на 

Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и 

Правилата за прилагането му, съгласно решение на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 19 от 21.06.2016 г. 
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След обсъждане на направените изказвания и проведените дебати се 

очертаха следните предложения за изменения на Правилата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата /по-нататък 

Правилата/: 

1. Протокол № 1 от 11.07.2016 г. от заседание на Работната група да се 

поправи и допълни, както следва: 

- В точка 38, чл. 4, ал. 2 след „… в които броя на магистратските длъжности 

надвишава 50“ да се добави „и апелативните съдилища“. 

 

 - Предложение от Александър Николов – главен секретар на ВАС за 

ползването на предложения от ВКС и ВАС проект на Правила като основен при 

работата на работната група в днешното заседание – предложението не се 

прие. 

 

2. За улеснение работата на Работната група членовете взеха решение да 

работят по Проекта на Правила за прилага на Класификатора на длъжностите 

в администрацията на съдилищата и проекта на Класификатор на длъжностите 

в администрацията на съдилищата, изготвени след направените обсъждания и 

предложения в заседанието от 11.07.2016 г. 

 

3. В чл. 1, ал. 5 от Правилата след „минималният…“ да се добави „трудов 

стаж“. 

 

4. Предложение от Александър Николов – главен секретар на ВАС за 

включване в първа група съдилища и административните съдилища, които са 

със седалище на апелативните съдилища.  

Работната група не постигна консенсус за становище по направеното 

предложение, поради което предлага два варианта, а именно: 

Вариант II – към чл. 4, ал. 2 след „…апелативните съдилища“, да се добави 

„… и административните съдилища, които са със седалище на апелативните 

съдилища.“ 
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5. Изискването „Трудов стаж“ да се прилага само по отношение на Раздел II 

„Специализирана администрация“, а за всички останали раздели да използва 

изискването „Професионален опит“. 

 

6. В чл. 5 се създава нова алинея 5 със сления текст: 

„чл. 5, ал. 5 Длъжности, за които по Класификатора се изисква трудов стаж 

се прилага Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.“ 

 

7. В чл. 11 се създава нова алинея 2 със следния текст: 

„чл. 11, ал. 2 Експертни длъжности се предвиждат само в администрациите 

на ВКС и ВАС. 

Длъжността специалист се ползва от администрациите на ВКС и ВАС, както 

и от администрациите на съдилищата от първа група.“ 

 

8. В чл. 11, старата ал. 2 става ал. 3 и след „…Раздел III „Обща 

администрация. “ се добавя „(напр. длъжност „старши специалист – управител 

сгради“ е недопустима)“.  

 

9. В чл. 11 да се създаде нова алинея 4 със следния текст: 

„чл. 11, ал. 4 В случай, че определени експертни и технически длъжности 

не изискват пълна натовареност за цял работен ден, е допустимо съчетаване 

на такива длъжности, като в този случай служителят получава възнаграждение 

за по – високата длъжност. (напр. човешки ресурси и касиер)“. 

 

10. В чл. 11 да се създаде нова алинея 5 със следния текст: 

„чл. 11, ал. 5 В случаите, в които финансовите дейности са обособени в 

самостоятелно звено (дирекция или отдел) ръководител на това звено е 

главният счетоводител.“ 

 

11. Текста на чл. 14, ал. 1 придобива следния вид : 
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„чл. 14, ал. 1 Към длъжността експерт се добавя уточняващо наименование 

в зависимост от възложените служебни задължения и неговата специална 

квалификация. (напр. експерт – обществени поръчки)“ 

 

12. В чл. 14 се създава нова алинея 2 със следния текст: 

„чл. 14, ал. 2 Към длъжността специалист се добавя уточняващо 

наименование в зависимост от възложените служебни задължения и неговата 

специална квалификация. (напр. специалист – информационни технологии)“ 

 

13. В чл. 15 се създава нова алинея 1 със следния текст: 

„чл. 15, ал. 1 Длъжностите от Раздел III Б „Технически длъжности“ могат да 

се съвместяват помежду си като служителят, който я заема получава 

възнаграждението на по – високата длъжност. (напр. домакин – работник 

поддръжка сгради)“  

 

14. В чл. 15 ал. 2 отпада. 

 

15. В чл. 16, ал. 5 след „... в администрациите на“ се добавя „ВКС и ВАС и 

съдилищата от първа група, при численост на сектора не по – малко от 5 

щатни бройки.“ 

16. В чл. 16, ал. 7 и ал. 8 отпадат. 

 

17. В чл. 16, ал. 9 след „...числеността на служителите е над“ се добавя „5 

щатни бройки в съответната служба“. 

 

18.  След преномериране на алинеите в чл. 16 се създава нова алинея 8 

със следния текст: 

„чл. 16, ал. 8 Уредените в ал. 2 ал. 6 случаи на структури могат да се 

прилагат в администрациите на ВКС и ВАС, в администрациите на съдилищата 

от първа група и в администрациите на съдилищата с обща численост 

магистрати и служители над 70. 
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19. В § 1 след „... по новия класификатор“ се добавя „и за съответната 

група съдилища...“ 

 

20. В § 2 след „... в съответствие с класификатора в“ се добави „2“. 

 

21. Създава се нов § 3 със следния текст: 

„§ 3 След изтичане на срока по § 2 административните ръководители на 

съдилищата следва да изпратят коригираните щатни разписания в 

съответствие с Класификатора до Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет, Комисия Съдебна администрация.“ 

 

22. В Класификатора се създава нова колона 4а „трудов стаж“. 

 

23. В Раздел I Ръководни длъжности изискването за стаж е 

„професионален опит“ (колона 4). 

 

24. В Раздел II „Специализирана администрация“ изискването за стаж е 

„трудов стаж“ (колона 4а). 

 

25. В Раздел III А „Експертни длъжности“ изискването за стаж е 

„професионален опит“ (колона 4). 

26. В ред 19 от Класификатора изискването за професионален опит е 4 г. 

 

27. В Раздел IV „Учебни бази“ изискването за стаж е „професионален опит“ 

(колона 4). 

 

28. Заглавието на колони 5 и 6 става „ВКС, ВАС и съдилища от първа 

група“. 

 

29. Заглавието на колони 7 и 8 става „съдилища от втора и трета група“. 
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30. Работната група разгледа предложените образци в Приложение 1 и 

Приложение 2 към Правилата, предложени от ВКС и ВАС. 

Утвърждава Приложение 1 със следните забележки: 

- Заглавие „Щатно разписание на длъжностите“; 

- Да се уточни, че се попълва за определено звено от администрацията; 

- Да се прецизира заглавието на колона 2; 

- В Рекапитулация да се следва структурата на Класификатора; 

- Рекапитулация ред 2 да бъде „Административен ръководител“; 

- В Рекапитулация ред 10 да отпадне. 

 

31. Утвърждава Приложение 2 със следните забележки: 

- Да се уточни, че се попълва за определено звено от администрацията; 

- Да се прецизира заглавието на колона 2; 

- В колона 13 се изписва „извънреден труд“. 

 

32. Възлага на Даниела Илиева – председател на Сдружението на 

съдебните служители и съдебен администратор в Софийски градски съд 

изготвянето на корекциите по Приложение 1 и Приложение 2. 

 

33. Работната група след като се запозна и обсъди постъпилото писмо от 

председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-408/03.10.2016 г., 

изразява становище, че в предходното заседание на Работната група 

членовете изразиха ясно своето становище, че при финансова възможност 

трудовите възнаграждения на служителите в администрацията на Софийски 

районен съд да бъдат увеличени. 

Работната група препоръчва на председателя на Софийски Районен съд да 

възложи на външен експерт извършването на функционален анализ на 

администрацията на Софийски районен съд. 

 

34. Обсъди се становището от Галина Николова – съдия в Районен съд гр. 

Нови пазар и Работната група се обедини, че изчерпателното и детайлно 

изброяване на сходни длъжности с оглед изчисляване процента на 
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допълнителното възнаграждение е въпрос на конкретна преценка от 

административните ръководители. В правилата не би могло да се 

детайлизират и изброят тези случай. 

 

35. Материалите от днешното заседание заедно с настоящия протокол да 

се изпратят на членовете на работната група. 

 

36. Проектът на Класификатор за длъжностите в администрацията на 

съдилищата и Проектът на Правила за прилагане на Класификатор за 

длъжностите в администрацията на съдилищата да се изпратят на 

председателите на апелативните съдилища, които да организират срещи с 

председателите на окръжните и районните съдилища от техните апелативни 

райони за изразяване на становища. 

Обобщените становище да бъдат изпращани до Комисия „Съдебна 

администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в срок до 1 

седмица след получаване на материалите. 

 

37. В зависимост от постъпилите становища, ще се обуслови 

необходимостта от още едно заседание на Работната група. 

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ 

         КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА 


